
HOGYAN ELEMEZZÜNK…? 
Csokonai Vitéz Mihály A vídám természetű poéta című verse alapján 

Keressétek meg, milyen szöveg méltatja Csokonai Vitéz Mihályt a halasi legációjának évfordulóján 
felavatott emléktáblán! 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A vídám természetű poéta 

Sírhalmok! Gyász temető kertek 
     Melyek örökös setétség 
     S szívet borzasztó csendesség 
Mostoha keblében hevertek, 
     Ti bús melankóliának 
     Setétes vőlgyei! 
     Hol szomorú múzsájának 
     Áldozott Hervey.  

Itt az érzésnek minden neme 
     Még az élőben is meghal. 
     Füle csak csendességet hall, 
A semmitől írtódzik szeme, 
     A ciprus a hold fényjénél 
     Árnyékát mutatja. 
     Egy sírból kitántorgott szél 
     Bágyadtan mozgatja.  

Szörnyű környék! melyhez a lélek, 
     Fantáziáin repűlve, 
     Irtódzással megy s réműlve, 
Félhóltan hátrál vissza vélek. 
     Szörnyű környék! kérkedj bátor 
     Bús lantú Youngoddal: 
     Isten hozzád, gyászos sátor! 
     Komor ángulusoddal.  

Mások irtóztató énekkel 
     Bőgessék bús obojjokat 
     És siralmas nótájokat 
Jajgassák keserves versekkel; 
     Kerítse szürke Hesperis 
     Gőzölgő fejeket: 
     Én nem óhajtom egyszer is 
     Követni ezeket.  

Nékem inkább oly koszorú 
     Kösse felkent fejemet, 
Melynek színe nem szomorú, 
     S múlatja a szebb nemet: 
Ezt a vídámabb Múzsáknak, 
A mosolygó Gráciáknak 
     Fűzzék öszve rózsaszínű ujjai, 
     Élesszék fel ambróziás csókjai.  

Nem kell ciprus, mellyel Racint 
     Tisztelte Melpómene, 
Apró viola s hiacint 
     Bár hajamon fénylene: 
Apró és kék tőlcsérjei 
Olyak, mint szépem szemei. 
     Ez kell nekem. - Homlokomat ne érje 
     Shakspeárnak akónitos fűzérje.  

Így veszem fel víg lélekkel 
     Gyengén rezgő lantomat, 
S majd kedvesem egy énekkel 
     Lelkesíti húromat. 
Míg leng az estvéli szellő 
Szárnyán egy nektárt lehellő 
     Rózsában a kis szerelmek megszállnak 
     És mennyei harmóniát csinálnak.  

Szívünk elolvadt részeit 
     Élesztjük új dalokkal, 
Pauzák únalmas ideit 
     Édesítjük csókokkal. 
Ah! a híves esthajnalon 
Így alszunk el egy szép dalon, 
     S énekünknek végső bágyadt szózatja 
     Az andalgó vidéket elaltatja. 
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1. A VERS HÁTTERÉRŐL: 
 több kötettervében az élen áll 
 életében kétszer jelent meg:  
• a bécsi Magyar Múzsa, 1793 
• Uránia, 1795  

 átdolgozása: Az én Poézisom természete 
• a Lilla-ciklus második verse, 1802 

 
2. MIRŐL NEVEZETES, MIÉRT HIVATKOZIK RÁ CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY? 

 Racine  ________________________________________________________ 
 Melpomené ________________________________________________________ 
 Shakespeare ________________________________________________________ 
 Edward Yong ________________________________________________________ 
 James Hervey ________________________________________________________ 

 
3. MIT JELENTENEK A KÖVETKEZŐ SZAVAK?  

 melankólia ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 múzsa    ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ciprus       ________________________________________________________ 

 ángulus  ________________________________________________________ 

 obojja  ________________________________________________________ 

 felkent (fej) ________________________________________________________ 

 szebb nem  ________________________________________________________ 

 ambrózia  ________________________________________________________ 

 viola   ________________________________________________________ 

 hiacint       ________________________________________________________ 

 akónitos  ________________________________________________________ 

 nektár  ________________________________________________________ 

 pauza  ________________________________________________________ 

 szózat  ________________________________________________________ 

 andalgó   ________________________________________________________ 

 
4. MILYEN JELKÉPES, MÁSODLAGOS (KONNOTATÍV) JELENTÉSE VAN A KÖVETKEZŐ LEXÉMÁNAK? 

 melankólia ________________________________________________________ 
 ciprus       ________________________________________________________ 
 obojja  ________________________________________________________ 
 lant  ________________________________________________________ 
 ambrózia  ________________________________________________________ 
 viola   ________________________________________________________ 
 hiacint       ________________________________________________________ 
 akónitos  ________________________________________________________ 
 nektár  ________________________________________________________ 
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5. RENDEZD TÁBLÁZATBA A STÍLUSIRÁNYZATOK JELLEMZŐIT! 
 

klasszicizmus rokokó szentimentalizmus 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

. kép . kép . kép 
 

„használni és gyönyörködtetni” (Horatius) 
„nemes egyszerűség, csendes nagyság” 

(Winckelmann) 
a latin osztály jelentésű szóból származik 

antik világ mint keret 
bájos kellem 
biedermeier 
bizarr forma 
buja erotika 

civilizáció elvetése 
copf 

egyén és társadalmi lény ellentéte 
egyéniség hangsúlyozása 

élvezetközpontúság 
empire 

érzelem+testi elváltozás+természeti jelenség 
érzelmi élet 
ésszerűség 

esztétikai élvezet 

finom erotika 
finomság 

formai fegyelem 
gáláns 

halálvágy 
idillikusság 

intimitás 
játékosság 

kagyló 
könnyed báj 

mélabús hangulat 
ókori római minták követése (imitáció) 

piktúra és szentencia 
reménytelen szerelem 

szabadosság 
tudományos gondolkodás 

vidéki élet kedvelése 
visszafogottság 

 

           
      1. kép          2. kép            3. kép 

 
 

Olvasd el Patrick Süskind A parfüm című, 18. században játszódó regényét! 
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6. VIZSGÁLD MEG AZ EGYIK STRÓFÁT, VAGYIS A MIKROSZERKEZETET !  
      (Ne feledd, a ’miért’-re is figyelj!) 

• sorszám  
• szótagszám 
• rímképlet 

• rímmoduláció 
• hím- vagy nőrím 
• verselés

 
7. KERESD A VÁLASZT A KÉRDÉSEKRE! BŐVÍTSD A KÉRDÉSTÁRT! 

• Mi a vershelyszín? Melyik évszakhoz kapcsolódik a szöveg? 
• Ki a versbeszélő? Milyen viszony van a versbeszélő és a szerző között? 
• Milyen rendező elv szerint épül föl a Csokonai-vers, azaz milyen a költemény 

makroszerkezete? 
• Melyik versszak van az aranymetszési pontban? 

 használ Csokonai az érzelemkifejezésre? • Milyen költői alakzatokat
• Milyen műfajú a vers? 
• jelenik meg a versben?  Milyen stílusirányzat, vagyis stílusfejlődési tendencia 

Példával és a stíluseszköz megnevezésével válaszolj! 
 

8. MI A VERS ÜZENETE? 
• Mit tekint Csokonai költői feladatnak?  
• Melyik két hangszerre mint költői attribútumra hivatkozik Csokonai?  

Kapcsold a válaszodhoz a Lantomtól búcsúvétel és Az én poézisom című fogadkozó 
ölteményt is!  k

 
Csokonai étel  

Bessenyei obojjára, 
Horváth réztrombitájára
Szabó zengő hárfájára, 
Mátyási tamburájára, 
Főldi érzékeny lantjára,

Pócsnak négyhúrú bráccsára
Gyöngyösinek Nablu
Apolló dűlt oltárára, 
Sőt minden múzsák szavá
Esküszöm, hogy utóljára 

Vitéz Mihály: Lantomtól búcsúv

, 

 
Kazinczy Orphicájára, 

, 
mára, 

ra 

Függesztlek a bodzafára. 
  

? 

eg, 

 
Már azokat m  cigány s kóldús szájába valóknak 

 

 

Kedvet lelni, mivel zabolát nem szenved az izlés. 

• ai A vídám természetű 
ott költői eszményéhez!  

 Ki az ars poétikus vers szerzője?  
 

tt mele
 Itt hives ernyőd.  __________________________________________________ 

 
jadék, 

, 
hon l

  __________________________________________________ 

   
    Fazekas Mihály: Az én poézisom  
Lantosok-é? hegedűbe valók? vagy táragatóba
Amiket én eddig firkálék; hogy ne hazudjak, 
Nem tudom én. Aprócseprők, azt látja akárki, 
És ha dorombba verik, sem szégyenlik magokat m
Amely verssorok egynéhány egyforma betűkön 
Végződnek; hajdan azokat nevezék magyaroknak,

Hirdetik. A Drómó tudná ízlésteket, édes 
Lantosim! Amíg hát e per valamerre ledűlne,
Írjunk kis Múzsám pompás tógát viselendő  
Verseket is, ha tudunk, de azért senkit se nevezzünk
Kóldúsnak, se cigánynak, az e'félékbe ha nem fog 

a
 
• Gyűjts olyan verseket, amelyekben a hangszer a költészet emblémája (metaforája)!  
 Nevezz meg két olyan verset, amelyben nem igazodott Csokon
poéta című alkotásban megfogalmaz

•

Essem a Grönland örökös havára, 
Essem a forró szerecsen homokra: 
O g kebel fedez, ó Camoena, 

S mi vagyok én, kérded. Egy népi sar
Ki törzsömnek élek, érette, általa; 
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék
Ott eli magát ajakimon dala.  
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Nem verték belém tanítók 
Bottal a költészetet, 
Iskolai szabályoknak 
Lelkem sosem engedett. 

____________________________________________________ 
 
Támaszkodjék szabályokra, 
Ki szabadban félve mén. 
A korláttalan természet 
Vadvirága vagyok én.  
 _______________________________________________________________ 
 
A ritmus csak szolga,  
Szolgálat a dolga!  
Ez a versszerzés titka,  
Melyet, aki tudna, ritka.  
 _______________________________________________________________ 

 
Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga, 
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga, 
Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel. 
 _______________________________________________________________ 

 
9. CSOKONAI „MONDANDÓJA” A CÍMADÁS ALAPJÁN 

• Gyűjtsél olyan Csokonai-verseket, amelyeknek címében megtalálható a ’álom’, ’sír’ 
szóalak! 
Segít a http://mek.oszk.hu/00600/00636/html/index.htm gyűjtemény. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
• A Kazinczytól „dagályosnak” (ma inkább szentimentálisnak) nevezett Csokonai 

hogyan volt képes klasszikus keretek közé szorítani érzéseit, rendbontó természetét? 
Igaza van-e Umberto Ecónak, aki szerint: „Az ember kösse meg a kezét, csakis így 
eresztheti szabadjára a képzeletét. A költészetben ez a megkötöttség adódhat a 
verslábból, a sorok természetéből, a rímből, abból, amit a maiak hallás szerinti 
lélegzetnek neveztek el."  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
• Változott-e Csokonai Vitéz Mihály halálhoz való viszonya?  

Válaszodban használd A vídám természetű poéta és Az álom, valamint Az én Poézisom  
természete című versszöveget! 
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Csokonai Vitéz Mihály: Az álom (1794, első változat: 1791) 
 

Boldogok azok, akik úgy alusznak, 
hogy többé fel nem ébrednek. Sőt ez a 
kívánságom is haszontalan, ha az álmodozások 
ostromolják a sírhalmokat. Préd. 3 : 19, 20, 21.  

 
Jön az álom s mindent pihenésre hajta, 
     Az éjjelnek barna palástja van rajta, 
Beborítja véle a főldet s az eget, 
     Alóla altató mákolajt csepeget, 
Melynek hűs balzsama a benne feredett 
     Szemhéjaknak édes nyúgovást engedett. 
Lágy karjain fáradt érzékenységinket 
     Ringatja s egy másik világba tesz minket, 
Hol sok ezer képpel elménk játszodtatja 
     Valóság képébe tűnő ábrázatja. 
Most az öröm arany hegyeit ígéri, 
     Az áldás javait bő marokkal méri, 
Majd a félelemmel rettenti lelkünket 
     S a kétség szélére viszi életünket. 
De akármint tűnik képzelődésünkbe, 
     Valódi örömöt terjeszt ő szívünkbe; 
Apolgató karral kötésink feloldja, 
     Ellankadt erőnkhöz új erejét toldja, 
Megtört érzésinket símítja kezével, 
     Új életre hozván gyógyító mézével, 
A terhes gondokat rabláncához fűzi, 
     Szívünkből a Léthe partjaira űzi. 
Minthogy a világi bajoknak érzése 
     Éltünknek legnagyobb terhe s szenvedése, 
A halálnak képét őltözvén magára, 
     Bennünket holtakká tészen utóljára. 
Úgy vagyon, holtakká tészen, és hogy élünk, 
     Csak egy kis szuszogás hiteti el vélünk. 
Óh, mikor szűnik meg e kis szuszogás is, 
     Mikor alszik el még maga az alvás is? 
Mikor száll testemre az a végnyúgalom, 
     Amellyel örökre bíztat a sírhalom? 
Óh, halál, a szelíd álomnak testvére! 
     Mikor vetsz örök zárt szemem fedelére, 
Hogy a semmiségbe testem visszaszálljon, 
     S belőlem csak egy por és csak egy név váljon? 
Igenis, mind ez az, amit a sors adhat, 
     Tetőled belőlünk egyéb nem maradhat. 
És amely sok pompát a holt körűl látok, 
     Csak festett nyoszolya s hímes superlátok. 
Ez örök álomban úgy fogunk aludni, 
     Hogy arról magunk sem fogunk semmit tudni, 
És amit beszélnek a halottak felől, 
     Hogy holmit csinálnak még sírjokon belől, 
Azok az élőknek setétes álmai, 

     Mert csendesek minden holtak alvásai. 
Alusznak ők mélyen, mi pedig, kik élünk, 
     Őrólok álmokat látunk és beszélünk. 
Alusznak. - De ugyan lehet-e az álom? 
     S ha álom, miben áll? én fel nem találom. 
Hiszen semmivé lesz, ami semmi vala, 
     Azaz főlddé válik testünknek porfala; 
Előbb egy bűzhödtség bálványává lészen, 
     Bomlani kezdenek a részek egészen. 
A folyó, a könnyebb magát feljebb vonja, 
     S a göröngy közt marad csak a skeletonja; 
Ez is nemsokára, bár acél volna is, 
     Egy rakás agyaggá változik maga is, 
Az olajos részek az áerba mennek, 
     S sírjok körűl lidérc-formában jelennek, 
A sós és a kövér részecskék meggyűlvén, 
     Főld színén maradnak, s öszveegyesűlvén, 
Azokat felszívják a fűnek gyökeri, 
     Melyből azt a kövér nedvességet nyeri. 
Mert lám a papnak is kövér a tinója, 
     Ha temető kertben van a kaszálója, 
Sőt a Bánát, amely embervérrel ázott, 
     Amelyet a magyar s török test trágyázott, 
Oly zsíros fűvet tart, hogy megérezheti 
     Szagát sok büszke ló s el nem szenvedheti. 
Így lesz az élőből főldi és ásvány rész, 
     A főldi részekből plánta s növevény lész, 
Melyet ha az élő állatok megesznek, 
     Belőle magoknak lételt s növést vesznek. 
Így aluszunk mi, de vigyáz a természet, 
     S nincsen munkáiban hízak és enyészet; 
Pontos forgásának örök karikája 
     Egynek elfogytával másikat táplálja. 
Mi voltam magam is, míg meg nem születtem, 
     Míg fűből s állatból e testet nem vettem? 
Aludtam mélyen a csendesség ölében, 
     A magam-nem-tudás csendes éjjelében, 
Míg a természetből, mint egy annak megholt 
     Részecskéje, akkor ki nem fejlettem volt. 
Így fogok bomlani újonnan beléje. 
     Mint annak egy piciny megholt részecskéje. 
A koporsó után éppen azt képzelem, 
     Ami bölcsőm előtt történt vala velem: 
Aluszom, jó álom, mihelyt elenyészek 
     S élőből egy rakás minerále lészek. 

 
 
 

Hasznos (lehet) a Csokonai-szótár: 
http://mnytud.arts.klte.hu/sorozat/csoksz/a.htm 
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• Hasonlítsd össze – hangvétel, stílusfejlődési tendencia, költői magatartás 
szempontjából – a Földi- és a Csokonai-verset!  

 
Földi János (1755–1801): Az én Sírhalmom! 
 
Amott a’ kapús ut mentében 
  Láttomra volt eggy körtvélyfa. 
  A’ Sírhalmok ‘s Erdők szélében; 
  Kivágták, ‘s nints ez is már ma! 
Én e’ kies tért választottam 
  Számomra Sírhalom helyül 
  E’ vad körtvélyfát óhajtottam, 
  Sírhalmomat tzímező jelül, 
Még is, ha történik halálom, 
  Ne másuvá temessetek! 
  Itt nyugtasson a’ tsendes álom, 
  Nints szebb hely; meg-engedjetek. 
Eggy Akászt, körtvélyfám helyébe 
  Ültess, óh eggy Jóltévő kéz! 
  Melyről Zephir Naplementébe 
  Susogva majd síromra néz! 
Mind kettőt sok Tüskék borítják, 
  Mint az én kínos éltemet! 
  Ők azt védelmekre fordítják; 
  A’ sírba engem az temet! 
Ti Gyermekek, ne szaggassátok 
  Ennek szagos virágait! 
  Ha nyílni Májusban látjátok, 
  Hadd fedjék Földi hamvait! 
Akkor talám, kik itt el mennek, 
  Igy szóll eggy: «Akit fed e’ Bólt -  
  Illy rövid Tavasza volt ennek! 
  De tán hibázok, ez se volt!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csokonai Vitéz Mihály: Dr. Főldi sírhalma felett  

Megkönnyezetlen kell hamuhodni hát 
Ákászod alján, Főldi! tenéked is? 
     Óh, néked is, kit dűlt hazádért 
          Sustorogó tüzed onta egybe!  

Természet édes gyermeke! s a világ 
Tág templomának béavatott fia! 
     Hát amikor törvényit írod 
          S pitvarait kinyitod minékünk,  

Akkor szorít-é jussa alá korán? 
Korán! az élet leggyönyörűbb korán! 
     Óh, tán irígy ő! s azt akarja, 
          Hogy bekötött szem alatt imádjuk?  

Hát már Apolló, aki fejed körűl 
Kettős borostyánt vont vala, kedvesem, 
     Hát már Apolló a halálnak 
          Bűne között hidegen danolgat? -  

Nem is danolgat! Lantjai, fűvei 
Pindus vidékén dísztelen állanak: 
     Bús a poéta- s orvos-isten, 
          Jaj, Erató s Hygiene sorvad.  

És én, ki hozzád oly lekötött valék, 
Én, a barátod, légyek-e szótalan? 
     Ah! megmeredjen szívem inkább, 
          És veled egy por alatt fedezzen  

E boldog ákász: mintsem egész hazám 
Közös telében én se legyek meleg. 
     Felvészem a lantot s gyepedző 
          Sírod előtt keseregve űlök.  

Te tiszta polgár, víg, egyenes barát, 
Mély túdományú, tiszta eszű valál; 
     Hempelyge roppant lélek apró 
          Tested erébe, nemes barátom!  

Mégis becsetlen puszta bogács fedi 
Hadház homokján szent tetemid helyét, 
     Még sincs, ki lantján a Dunához 
          Így keseregne: Kimúla Főldi! 

Nincsen! De nyúgodj e ligetek megett, 
Nyúgodj, dicső test: énvelem is csak így 
     Bánik hazám, bár drága vérem 
          Érte foly, érte fogy, érte hűl meg.  

Lesz még az a kor, melybe felettem is 
Egy hív magyarnak lantja zokogni fog. 
     S ezt mondja népünk: Óh, miért nem 
          Éltek ez emberi századunkban?!
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• József Attila melyik versében fordul elő a kiemelt evokáció? 
Csokonai Vitéz Mihály Dr. Földiről egy töredék című versének részlete: 
 

Látod-e, mely kicsiny itt a főld, félrésze vizekkel  
Béfoglalva setét zőldes, félrésze világos,  
S mint félérésű citrom hintálva tulajdon  
Terhe nyomásától, lóg a nagy semminek ágán. 

 
 

 
10. KERESSÉL (EGYES SZÁM ELSŐ SZEMÉLYŰ, MINÉL JELLEMZŐBB, PORTÉHOZ ILLESZTHETŐ) KÉPALÁ -

ÍRÁST A CSOKONAI-VERSEK KÖZÜL! AZ IDÉZETT SZÖVEG CÍMÉT IS JELÖLD MEG!  
 

      
1.    2.      3.  4.             5.            6.          7. 

 
11. MELYIK CSOKONAI-VERS ILLUSZTRÁCIÓJA LEHET A KÉP?  
 

     
      1.                          2.                                                 3. 
 

         
       4.                         5.                                              6.                       7.                             8. 
 

         
                  9.                                      10.                  11.                                           12.                     13. 
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HÁZI FELADAT, MINDENKINEK  
  
 Lennék én… Csokonai egy sora 
 
Az előző – képes – feladatokhoz hasonlóan, keressetek olyan Csokonai-
sort, amely leginkább jellemez benneteket. A versrészlethez válasszatok 
vagy készítsetek illusztrációt, bármilyen technikával! 
 
A képes-szöveges önjellemzéseteket nyomtatott formában (természetesen 
névvel ellátva) az őszi szünetet követő magyarórára, 200_. november _-ra 
készítsétek el.  
 
Törekedjetek minél egyedibb, csak rátok jellemző megoldásra! 
 

 
 
 
Laczházi Gyula 
Csokonai egészségtani feljegyzése és a rokokó költészet 
[http://irodalom.web.elte.hu/iris/index2.html?http%3A//irodalom.web.elte.hu/iris/arch/cikkek/2000_1/akovatsb.html; 
2005. október 19; javítás nélküli letöltés] 
 
Csokonai munkái között található egy rövid írás, melynek az utókor az Egészségtani feljegyzés címet adta. [1] A 
Csokonai által itt leírt egészségtani nézetek a humorálpatológia hatását tükrözik. Ennek az elméletnek az atyja 
Hippokratész, Európában Galenus írásai nyomán terjedt el, és egészen a XVIII. századig meghatározó hatású volt a 
medicínában.  
Galenus elmélete szerint az ember teste és szervei négy elemből épülnek fel: tűzből, vízből, levegőből és földből. A vér 
például négy rész tűz, három rész föld, négy rész levegő és hat rész víz. Minden elem rendelkezik egy jellemző 
tulajdonsággal: meleg, hideg, nedves vagy száraz. Az elemekből összálló szervekben és nedvekben Galenus négy fő 
keveredést különböztetett meg: meleg-száraz, meleg-nedves, hideg-nedves, hideg-száraz. A négy testnedv a négy 
temperamentummal is összefügg. A szangvinikus temperamentumú vérében (sanguis) a nedves és a meleg van 
túlsúlyban, a flegmatikus nyálában (phlegma) a nedves és a hideg dominál, a kolerikus sárga epéjében (flava bilis, 
cholera) a száraz és a meleg kerül túlsúlyba. A melankolikus temperamentum pedig akkor alakul ki, ha a fekete epe 
(atra bilis) termelődése miatt a hideg és száraz túlteng a szervezetben. Az ember egészsége alapvetően a testnedvek 
helyes összetételétől függ, az egészséges és boldog élet záloga, hogy az ember ügyeljen a nedvek megfelelő 
összetételére. A nedvek termelődése függ többek között az életkortól, az évszakoktól és a temperamentumtól. Ezeken a 
természet által meghatározott dolgokon kívül még egy sor más dologtól is, melyet "sex res non naturales" néven 
emlegettek: a levegőtől (aer), az elfogyasztott étel és ital milyenségétől (cibo et potus), az alvástól és virrasztástól 
(somnus et vigilia), a kiválasztástól (repletio et evacuatio), a munkától, mozgástól és pihenéstől (exercitium seu motus 
et quies) és a lélek "mozgásaitól" (accidentia seu motus / affectus animi). Az egészség megtartásának eme módját 
nevezik dietetikának. 
A nedvek termelődését a lélek szenvedélyei, az affektusok is befolyásolhatják. A dietetikus gondolkodásban test és 
lélek egészsége így elválaszthatatlanul összekapcsolódik. (Ez az összefüggés persze fordítva is fennáll: a nedvek 
összetétele is befolyásolja az ember affektusait.) A salernitánus versben a harag kerülése, a bánat eltávoztatása, az elme 
vidítása utal az affektusok szerepére az egészség megőrzésében. Ebben az "orvosi elméletben", mely az affektusok 
hatását is magában foglalja, a művészetnek is fontos szerepe van: a költészet, a zene, a festészet is nagy mértékben 
hozzájárulhat a lelki nyugalom és a derű kialakításában. A műalkotások ugyanis affektusokat keltenek, melyek a 
testnedvek révén kialakíthatják az egészséges egyensúlyt mind a testben, mind a lélekben. 
Az indulatok orvoslására, megszelíditésére, a lélek derűjének helyreállítására érdekes példát olvashatunk Kőszeghy Pál 
Bercsényi házasságáról szóló epikus költeményében: 
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Hallottam Clinias cselekedetérűl, 
Úgy Achillesnek is az ő életérűl, 
Mindkettőnek igen szép természetérűl, 
Illik, szóljak kiknek hogy dícséretérűl, 
A kiknek elméjök midőn háborodott, 
Haraggal másokra midőn káromkodott: 

Akkor ő haragjok nem nőtt s szaporodott, 
Kegyességre inkább szívök nyomorodott, 
Mert olykor mindkettő kapván citheráját, 
Pengeté azoknak húrján víg nótáját, 
Azzal enyhítgeté szíve háborúját, 
S csillapítá gyulladt elméje haragját. 

A citerán játszó Kleiniász és Akhilleusz a zeneterápiát alkalmazza. Mindketten haragra gyulladt elméjüket próbálják 
lecsendesíteni. Ezt úgy érik el, hogy víg nótát játszanak: ez a haraggal ellentétes affektust ébreszt, és helyreállítja a 
testnedvek egyensúlyát. A művészetek léleknyugtató, terapeutikus hatását – mint ez a példa is mutatja – már a 
koraújkorban is jól ismerték. A valósággal látszólag mit sem törődő derűs, vidám hangulatot árasztó költemények vagy 
más műalkotások – az affektusokra kifejtett szándékolt hatás tekintetében – nagyon is konkrét célokat szolgálnak: a 
boldogtalanság, a lelki gyötrelmek elkerülését. Ez a belátás a barokk művészet egészének megítélése szempontjából is 
nagy horderejű A »Memento mori« és »carpe diem« »antitézise«, mint az állítólagos »barokk életérzés« nagyrészt nem 
más, mint egy olyan recept alkalmazása, amely ezeknek a műveknek az evilági lét felé való orientálódásban ad nem kis 
jelentőséget."  
Irodalom és medicína összefonódása a felvilágosodás hajnalán talán még szorosabb volt, mint a megelőző századokban. 
Az evilági (testi és lelki) boldogság elérésében – a kor nagy eszméje ez – az orvoslásnak magától értetődően fontos 
feladata van. De a testi és lelki egészség fenntartásában – a dietetikus koncepció értelmében – a költészetnek is nagy 
szerepe lehet. Wolfram Mauser mutatott rá, hogy a rokokó költészet alapját is a művészet dietetikus-terapeutikus 
erejébe vetett hit képezi. A rokokó költészet ennek értelmében hatásorientált költészet, melynek lényege, hogy a költő 
fantáziaképzetekkel hat a befogadó érzelmeire, testi és lelki folyamataira. 
Csokonai egészségtani feljegyzésében pontról pontra követi a „hat nem természetes dolog” elméletét: a levegő, az 
eledelek, az ital, az álom, a mozgás, az „ürülések” és az „indúlatok” egészségre gyakorolt hatásáról ír. Az 
„indúlatokról” többek között a következőket olvashatjuk: „Kerüld a szomorúságot, s a szomorító okokat: ellenben 
keress vidító dolgokat; igyekezz vídám lenni.” Ez a feljegyzés azt mutatja, hogy Csokonaitól nem állt távol a boldogság 
dietetikus felfogása. 
Jól ismert tény, hogy a vidámság – ami az egészségtani feljegyzésben egy „orvosi” koncepció keretei közé illeszkedik – 
Csokonai korai költői programjának is sarkköve. Vajon a „vidám természetű poéta” nem a költészet dietetikus-
terapeutikus hatását aknázza ki? Debreczeni Attila megállapítása szerint Csokonai boldogságfilozófiája „nem 
filozofikusan, elmélkedő formában, hanem a képzelet által berendezett világ sugallatában ölt testet.” Oly módon, hogy 
ez a képzelet-szülte világ „egy lélek (vágyott) belső boldogságigényének kivetülése”. Az orvosi megközelítés szerint 
nem egészen erről van szó: kétségtelen, hogy a boldogságigény a motorja e költészetnek, de nem a boldogságigény 
kivetüléséről van szó, hanem arról, hogy a költészet olyan médium, amely – a fantázia segítségével – hozzásegít e 
boldogság megvalósításához.  
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SZÍVESEN LESZÜNK HALLGATÓITOK, ESZTER ÉS ISTVÁN 
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