val azt bizonyítja, hogy a költő a nyugat-európai irodalmak tágabb ódafogalmával
dolgozik, nem a német irodalom egyre inkább klasszikus ódafogalmával.
Az újabb német szakirodalom az ilyen humoros, ironikus hangvételű rokokó
versekben a romantikus iróniát előkészítő tendenciát vél felfedezni. Ha ilyen merész
gondolatokra Csokonai versével kapcsolatban nem is érzek magamban hajlamot,
mégis meg merem pendíteni a kérdést: vajon az a tény, hogy Csokonai dalának
szépségeit és értékét elsősorban a romantikus népiesség évtizedei fedezték fel, nem
enged-e ilyen gyanút bennünk is kialakulni?

MOCSÁR

GÁBOR

A váradj temetés
KÖZELÍTÉS EGY SOHA MEG NEM ÍRÓDÓ CSOKONAI-DRÁMÁHOZ

A Lilla-ihlette epekedő-szerelmes-csalódásos pöntyögések végigárnyékolják a
költő utóéletét. Még ma is hajtják kiirthatatlan gyökérsarjaikat. Mintha itt kellene
keresni a Csokonai-életdráma forrásvidékét. Lilla körül. Zenével, avagy zene nélkül. Persze, a téma igazán „költői" és megejtően szentimentális. Szerelem az éhenkórász vándorköltő és a gazdag polgárlány közt; majdnem olyan, mint a mesebeli
szolgalegény-királylány megható históriája. Csakhogy a mi esetünkben tragédia
szele lengi át a mesét: a költőt elszakítják szerelmétől, hogy aztán egész életében
visszasírhassa Lillát, magát a szerelmet. Valóban se szeri, se száma a Lilla—Csokonai kapcsolat dramatizált feldolgozásának, beleértve olyan vadhajtásokat is a
bőséges sarjadékok közt, mint Rákosi Jenő Tempefői című operettje (!), melynek
Tempefői-Csokonai alakja — mint valami tréfás kedvű garabonciás — úgy vesz
elégtételt szerelmi csalódásáért, hogy — maga szerez férjet Lillának, egy katonatiszt személyében. Mondom, ez már olyan vadhajtás, amire kár figyelmet vesztegetni, csupán arra jó bizonyíték, hogy a Lilla-kaland kimeríthetetlen kincsesbánya
verselők, színiszerzők stb. számára szinte azóta, hogy a költő kiköpködte maradék
tüdejét.
Az igazi Csokonai-dráma forrásvidékét én máshol látom. A Lilla-ügyet életdrámává növesztő szemlélettel, s nem is csak színpadi szerzői, hanem némely
irodalomtörténészi szemlélettel szemben azt mondom: az igazi dráma nem ott van.
Illetve: van ott dráma. Végtére is gondoljunk bele: a csalódott, eltanácsolt Csokonai a Lilla-ügy „után soha többé nem gondolt családalapításra, s 31 évesen úgy
halt meg, hogy nem érezhette maga körül a saját családi otthon melegét, leveleiben aztán áhítattal csüggött egy tusculánum gondolatán, ahová egyedül, magányosan behúzódhatna (a sors ezt sem adta meg neki), de vajon a Lilla-csalódás
okozta ezt a mélységes zengésű férfidrámát? Nemde inkább a Lillától függetlenedett és függetlenül zajló életsors a magyarázat? Én inkább a jó öreg Toldy
Ferenccel tartok, aki már idejekorán kifejtette nézetét ebben a kérdésben. Kölcseyvel szemben, aki szerint Csokonai a szerelem — a Lilla-ügy — miatt nevezetes
convulsiókat (lelki megrázkódtatásokat) szenvedett, azt állította: „Kölcsey convulsiókról beszéli, amelyeken pedig Csokonai keresztül nem ment." Sőt, Toldy azt is
kimondja, hogy Csokonainak voltaképpen „egy szerelme volt, mely lángoló lételét
átható erővel kisérte végig életén, de tárgya nem Rpza, vagy Lilla, hanem a hon
volt". Hozzátehetjük: maga az írás. A költészet, mint elhivatás a nemzet szolgálatára. S a poézis első tárgya: az ember.
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Volt — fájdalom, csak volt — egy drámánk, amelyről csak sejtjük, hogy bár
Lilla az egyik központi „hőse", de a leány jellemét nem a szülői önkény áldozataként, hanem rideg, számító és konok nőstényként fogalmazza meg. Ilyen szerzői
instrukciókkal él: . . . kissé túl éles vonású, túl erős karakterű, szőke, hideg puhaságában rideg józanság lakik ... nyers, erős mozdulatokkal
menekülni akar (Csokonai szerelmes öleléséből), . . . összeszorítja vékonymetszésü
széles száját,
összevonja gyengerajzú szemöldökét s konokul megrázza a fejét...
a kis lelkek
dacával, konokságával, nyílt eszével...
elfordítja a fejét, kissé türelmetlenül
...
medúza-arccal, sziszegve...
stb. Ezt a drámát Móricz Zsigmond írta. A maga szavai
szerint: „Nem holmi romantikus színdarabot eszkábáltam össze, de egy új, bátor
Csokonai-életrajzot í r t a m . . . Én a magyar közállapotokat rajzoltam, amelyek
bizony nem nagyon hízelegnek a régi embereknek." Most m á r sohasem t u d j u k meg,
milyen lehetett ez a dráma, mert a darabbal „egy ú j Csokonai-affér történt": a
Nemzeti Színház akkori igazgatója, Tóth Imre visszautasította. Nem tetszett neki.
Nagyon újnak, nagyon merésznek tartotta. „Mindig azt ismételgeti, hogy olyasmit
akarok, amit más még nem akart" — mondta Móricz egy újságnyilatkozatában.
Aztán tűzbe dobta, elégette az igazgató által visszautasított kéziratot, holott „életem
legfontosabb munkáját adtam a kezébe". Csak töredékei maradtak meg. Ez is d r á m a :
ez is megíratlan, s nemcsak a Móriczé, hanem éppúgy Csokonaié is, m e r t Móricz
szerint „ . . . nemcsak én buktam el, de elbukott, ú j r a elbukott a szegény és nagy
debreceni poéta, Csokonai Vitéz Mihály ..."
Ez a dráma nem kellett, de kellett az akkori Nemzeti Színháznak Ohnet Vasgyárosa és Pakots Józsefnek egy sekélyes vígjátéka, s kellettek, folyton-folyvást
kellettek a Lilláról szóló rózsaszínű kitalálmányok. Ezért — a Lilla-kultusz meggyökeresedéséért — a maga módján persze a költő is tett egyet-mást. Ö is felelős
ezért, ha ugyan emiatt ezt a szót le szabad írni. Hogyan? A Lilla-versek m á r a költő
életében népszerűek voltak. Kéziratban terjedtek. Óh, azok az epekedő sóhajok,
melyek szentimentális női keblekből m á r a hűtlen leány dallamos neve — Lilla —
hallatán kiszakadoztak! Azok az emlékkönyvek, melyekbe szintúgy epekedő ifjak,
imádottjuk szívének idehajlítása végett ezeket a verseket beleírogatták! S a költő,
aki annyira vágyott rá, hogy ismerjék, szeressék s végre valahára kinyomtassák a
verseit, hogyne szaporította volna a közkedvelt témájú versek számát. Még akár
azon módon is, hogy a már jóval korábban, még Vajda Júliával történt megismerkedése előtt írott korai verseit is átjavítgatta, ahol lehetett, Lilla nevét szinte belelopta — aktualizálta —, s aztán, amikor Lillának már emléke is elhalványodott,
amikor már „igazi" tragédiák villámai csapkodtak körülötte, nem Lillára, hanem
magára a témára emlékezvén, továbbra is írogatta nem a Lillához szóló, hanem a
Lilla-témájú verseket.
Ám akit e versekkel' ostromolt, nem Lilla többé, hanem egy grófné, akiben a
költő gazdag pártfogót sejtett, aki majd hajlandó lesz kifizetni a Lilla-dalokból
összeállított kötet nyomdaszámláját — minek fejében a költő a kötetet a grófnénak
ajánlja. 1803-ban már a második levelet írta ebben az ügyben gróf Erdődy Zsigmondnéhoz, Somogyba, mert az első levél elkallódott, a grófné — „Somogy angyala"
— legalábbis nem válaszolt rá. A grófnét május 3-án csillagkeresztes udvari hölggyé
avatta a császári kegy, s 19-én már indul hozzá a pártfogásért esdeklő levél, még
idejében, hogy a boldogságtól nyilván olvadozó s adakozásra ilyenkor bizonyára
hajlamos hangulat uszályát még elkaphassa. „Légyen szabad nékem, az én Lilla
nevű poétái munkámat a Nagyságod tisztelt nevével, a m á j u s 3. napjának emlékezetére, nemzetem előtt becsesebbé csinálni. LILLA, vagy az érzékeny dalok III
könyvben, — E cím alatt kerül ki 3-4 hét alatt egy verses gyűjteményem, mely a
Himfy Szerelmeihez hasonlít. Érzékeny, szemérmes, és inkább szomorú, mint kacér o s . . . " — mintha egy eladásra kínált portéka kellemes tulajdonságait ecsetelné
szemünk láttára a költő.
Eladni való portéka lett volna Lillából? A Lilla iránti érzelmekből? Nem, ezt
sem szabad mondani. De azt igen, hogy az igazi Csokonai-dráma anyagát-szövetét
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én nem Lilla körül keresném. Hát hol? Kicsapatása a kollégiumból? Drámának
dráma, de inkább expozíció az igazihoz, amely csak ezután kezdődik majd.
Kapcsolata Kazinczyn és másokon át a magyar jakobinusok mozgalmával? Itt —
érzem — csakugyan egy nagy dráma magva rejlik. S minthogy csupa bizonytalanság, csupa feltáratlan és most már örökre homályba maradó kapcsolatok, a szerző
fantáziája a tényektől nem feszélyezve működhetne. Olvasta-e költőnk valóban a
jakobinusok kátéját? Végignézte-e valóban a vérmezői kivégzéseket? Csakugyan a
köztársasági eszme képviselőinek — a költő pártfogóinak — likvidálása, bebörtönzése okozta-e, hogy ettől kezdve megfakult a radikalizmus, nemcsak őbenne, hanem
az egész magyar literatúrában, mert ahogy ő írta egyik levelében : „ . . . oda amaz
elevenség, a mely csak 1790 táján is úgy lelkesített bennünket: eltűnt, elrepült,
s egész nemzetünk haldokló zsibbadásba vesztegel..."
Itt csakugyan kibontásra váró dráma rejlik. De most, hogy egy Csokonai-dráma
szövetanyagát próbálom tapogatni, s azt a drámát végiggondolom, úgy találom: az a
dráma több mint egyetlen életdráma felfejtése. Kordráma az, s benne a mi költőnk
szerepel ugyan, de sem gondolati építmény, sem koreszme, sem pedig életsors szempontjából nem ő a központi hős — mindenféle kitalációkkal erőszakot lehetne venni
a tényeken, de minek? Sajnos, költőnk élete nem szűkölködik drámai fordulatokban,
e sorsnak vannak csomópontjai, melyek az ő egyéni sorsát — drámáját — gyakorta
marokra fogják. Egy, csak egy ilyen csomópontot, ha megragadnánk, belőle hátrafelé is, előrefelé is meghúzhatnánk az egyéni sors erővonalait. Melyik lenne az?
Hol keresgéljünk?
Minden életrajzában benne van, hogy Csokonai Nagyváradon, Rhédey Lajosné
temetésén megfázott, régi tüdőbaja kiújult, s többé nem épült fel. A temetés után
kilenc és fél hónap elteltével eltemették. Válasszuk ezt, a nagyváradi temetést?
Próbáljuk meg. Közelítsünk innen a soha meg nem írandó Csokonai-drámához.
*

1804. január 8-án, este, generál gróf Frimont, a Debrecenben állomásozó helyőrség parancsnoka elugrasztotta Csokonai szállására gyermekeinek házi tanító ját, Lónyai Menyhártot azzal az üzenettel, hogy Nagyváradon meghalt gróf Rhédey Lajosné. A gyászoló f é r j azt kívánná, hogy Csokonai mondjon a sírnál verses búcsúztatót. Ha a költő ma este összecsomagol, másnap reggel egy alkalmi kocsi elviszi
Váradra.
Az üzenet — nem az, hogy a grófnő meghalt, hanem hogy ő Váradra mehet —
a költőt felvillanyozta. Találkozhat gróf Rhédey vei!
Rhédeyről tudnunk kell, hogy dúsgazdag földbirtokos, cs. és kir. kamarás, s
Csokonai már korábban tudta róla, hogy vonzalma van a poézishez: maga is farigcsál verseket, a főúri dilettánsok sajátságos fajtájához tartozik. A dráma szempontjából teljesen mindegy, hogy ki hívta fel a grófra, mint lehetséges mecénásra a
költő figyelmét (talán éppen az a Sándorfi doktor, egykori debreceni diák, aki
korábban Bécsben praktizált, a testőrírók baráti köréhez tartozott, s ez idő tájt költözött Nagyváradra, ahol megyei orvos lett), az a lényeg, hogy Csokonai már egy
évvel ezelőtt pártfogást kérő levelet intézett hozzá, dicsőítő ódával párosítva; a
Dorottyának kinyomtatására kérte az irodalompártoló hírében álló grófot. S méghozzá milyen hangon íródott az a levél! A sziklát is megrepeszthetné, nemhogy egy
gróf bukszáját kinyithatná. Hogy feldicsérte benne a leendő mecénást, ezt írván
többek közt: „ . . . mert aki a magyar történeteknek geneológiai és diplomaticai
esméretekben kevéssé jártas is, jól tudhatja, hogy a Tek. Űrnak fényes famíliája
minden tekintetben a legelsőkkel vetélkedhetik mind a két magyar hazában." Továbbá azt is szerencsés gondolatnak tartotta, hogy a levélbe beleírta: „A Tek. Ür is
szintúgy főispáni törzsökből származott, sőt, ha ama bölcs és jó lelkű Rhédei Ferencig, kiről a derék Bethlen oly nagy dicséretet teszen, felgondolkozunk, fejedelmiből,
mit mondok? királyi vérségből, az Aba királyéból..." Ha ez nem indítja meg
Rhédey szívét s nem nyitja meg pénzes zacskóját, akkor itt az utolsó és legfényesebb
érv: hivatkozni kell a gróf testvérére, aki 10 000 forintos alapítványt tett a magyar
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ifjak katonai neveltetésére, le kell tehát a reményt írni, hogy „ . . 1 most m á r meg
a Tek. Ür a poesis eránt fogja a Rhédeiek természeti nagylelkűségét megmutatni.
Melyről a legtökéletesebb bizodalmam v a g y o n . . . " És így tovább. A könyörgő levél
a Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon című „furcsa vitézi versezet" kiadásának támogatására kérte a grófot.
Aki — s itt a felvillanyozódás igazi oka — válaszolt a debreceni, hírből m á r jól
ismert poétának. Megköszönte a hozzá küldött két rendbeli ódákat, nem titkolta
örömét afölött, hogy őt Csokonai, „a Parnassus Hegye Lakosainak baráttya sőt P a j tássa önnön figyelmetességére méltónak" ítélte, s levelét így zárta: „Egyéb eránt
óhajtanám, hogy az Ürnak személjes esmerettségébe jutni szerentsém l e h e s s e n . . . "
Hogyne indult volna fel Csokonai reménye, amikor megkapta az üzenetet: várják Nagyváradon. Nagy megtiszteltetés: a grófnő koporsója felett búcsúztatót mondani! Holnap reggel indul a kocsi. Mit feleljen? Azt felelte: ilyen hamar nem t u d j a
magát útra készíteni, ő majd inkább egyedül utazik a Debrecen—Nagyvárad között
közlekedő rendszeres postai gyorskocsin.
Amilyen élhetetlen, sikeredetlen volt a költő, ha élete ú t j á t kellett igazgatnia —
olyan helyes volt ez a hamari döntése most Ezt a váratlanul adódott alkalmat és
lehetőséget nyakon kell ragadni, de hogy? Ügy, hogy a búcsúztató versezet — szokás
szerint a gróf bizonyára kinyomtatja majd, épp ezt és épp ő ne nyomtatná ki? —
a lehető legjobban sikerüljön. S ilyenkor, amikor a kinyomtatás reménye szinte u j j a l
tapintható, mit tesz a felgerjedt költő? Nem egyszerű és szimpla búcsúztató lesz az
a versezet — a megboldogult asszonyság karakterének feldicsérése, továbbá név
szerint való elbúcsúztatás a minden bizonnyal népes rokonságtól, ahogy a kálvinisták szokták —, nem, itt most nagyobbszerű dologra lélegzik rá a költő. Az egynapos
haladékot arra használja fel, hogy egybegyűjti korábban írt verseinek ide alkalmazható elmélkedéseit, okoskodásokat, érzéseket emberről, életről, halálról, túlvilágról,
népekről, filozófiákról, kereszténységről. Az így tekintélyesre duzzadt versfüzért
persze nem lehet majd a sírnál felolvasni, mert a gyászoló közönség türelmét vesztené, de arra alkalmas, hogy a grófnak átnyújtva, „Halotti versek" címen végre valami napvilágot lásson. Nyomdát kapjon. Nyilvánosságot!
Másnap nagyjából elkészült a nagy munkával. Tizedikén reggel kocsira ült, s
egész napos-éjjeles szekerezés után 11-én reggel beért Váradra. Feltehető, sőt egészen bizonyos, hogy a temetésre nagyszámú rokonság, a nevezetes cs. és k. kamarás
rengeteg tisztelője gyülekezett össze gyerekestül, szolgástul — minek bizonyítéka,
hogy a mi költőnknek, a kálomista búcsúztatónak csak „egy szegény pápista papnál"
jutott szállás. Illei Takács Károlynál, akivel már korábban is váltott leveleket. Nem
lehetett valami virgonc erőben. „Az éjjeli utazás, álmatlanság, rend nélkül való
koszt, hideg, nedves levegő elgyengítvén, vámom kellett, míg a rendes ebéd és egy
kis rövid álom által reficiálódjam. Úgy is lett: de addig is a mellettem levő deák
által levelemmel Nagyságodat [vagyis a gyászoló grófot] elérkezésem felől alázatosan
tudósítottam."
Másnap délelőtt tíz óra tájban megérkezett Debrecenből az a Sándorfi doktor,
aki a beteg grófnét kezelte volt, s aki m á r emiatt is a grófi udvar szűkebb köréhez
tartozott. Karon fogta az épp hogy ágyból kelt költőt, s — következik a nagy pillanat, akár a drámában is színre hozható — a grófhoz vezette. Persze ez a találkozás
nem úgy sikerült, ahogy Vitézünk kitervelte. A grófot, érthetően, százfelé vonták a
temetési előkészületek, épp csak arra futotta idejéből, hogy megbeszéljék, milyen
lesz a ceremónia, a költői búcsúztató mikor, kinek a szónoklata után következik és
a többi. Anyagi dolgokról, vagyis hogy mennyit kap ezért a költő, feltehetőleg, sőt
egészen bizonyosan nem esett szó. Azt viszont a gróf megígérte, hogy a búcsúztató
versezetet kinyomtatja. Kell-e ennél több?

Április 13-án egész nap a búcsúztatón dolgozott. Méltó legyen az alkalomra is,
a kinyomtattatásra is. Nagy díszű, fényes és népes gyászoló gyülekezet előtt személyesen szerepelhet! Nemigen vétenénk a hűség és igazság ellen, ha így jelenítenénk
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meg a költőt: tükör előtt próbálja ki használandó gesztusait, hangosan szavaljadeklamálja a verset. Egész rövid életében sokat adott rá, hogy „akciói" hatásosak
legyenek, szívszaggató érzéseket korbácsoljanak. S közben — a tükör előtt — elgondolhatta: uramisten, hányszor könyörgött, instanciázott mecénás hírében álló grófoknál, főuraknál, sőt! kicsapott kálomista deák létére a katolikus hercegprímásnál is,
hogy munkácskáit megjelenéshez segítsék. S mind ez ideig mi az eredmény? Gróf
Széchényi Ferenc segítségével megjelent végre egy kötet — az sem eredeti versekből,
hanem a német Kleist A tavasz című „festő versezet" fordítása. Mennyi hízelgés,
megalázkodás, méltatlanokra rakott dísz, csakhogy végre valami megjelenhessék.
Kötetben. Holott ő az efféle megalázkodást, hízelkedést már tíz évvel ezelőtt magyar
költőhöz méltatlannak tartotta, hiszen az 1793-ban írott Tempefőiben (szembeszökően magát írta bele a „méla" Tempefőibe) kinyomtatott könyve nyomdaszámlájának kifizetéséért hiába esedezik gróf Fegyvernekinéi a pénztelen költő. „Hohó,
barátom — mondja a költőnek Fegyverneki —, 30 arany nem bolondság; én annyi
teménytelen pénzt minden haszontalanságra nem adhatok ki." Mert mi lenne, ha
kiadná? „Minden nemes szívű magyar méltóságok ki fognak nevetni véle, s minden
udvarok tele lesznek az én balgatagságomról való discursussal." Hiába alázkodik
meg Koppóházi előtt is, aki épp most kapott birtokáról négyszáz aranyat, „ . . . de a
pénznek van helye. Most, épen most vive el itt egy olasz pár fáin kutyát, eleget
kértem tőle húsz aranyon, nem adta vala alább huszonnégynél, már most utána
megyek, s megadom azt is neki." Ezen tapasztalatok fölött mélázik így, magára
maradván Tempefői: „Be sok Koppóháziakat találnánk a két hazában! a hol a
kávéházakba csiripol a n. gavallérság, a bibliothékák pedig és Lesekabinétek
[olvasótermek] néma csendességgel vesztegelnek. Az urak udvaraiba divisiónként
koslatnak a jobbágyok zsírjával hízott kopók, a Musák pedig és a Musák baráti
nem esmérik azokat. A tanultak éhen fáradoznak a nemzet dicsősége mellett: a
hazájok vesztett koppókupecek bársony bugyogóba járnak. [Nemde egy korai, literátor-Tiborc hangjaira vélünk itt ismerni?] íme, ennyi pénzes uraság között egy
buzgó hazafi meg nem szabadulhat a tömlöcből [a kifizetetlen nyomdaszámlák
miatt], a melybe őtet a Musáknak, hazájának s dicső nemzetének szeretete vetette.
Ne csudálkozzon tehát senki, hogy a világ hallatára azt kiáltom: Az is bolond, a ki
poétává lesz Magyarországban!"
Mégis poétává lett és annak maradt, s hiába a keserves tapasztalat a poétái
sors keserves voltáról, mégis továbbra is küldözgette pártfogásért, a nyomdaszámlák
fedezéséért könyörgő leveleit, úgy alázkodva minden sorában, hogy az ember hirtelen a fejét felkapja: miért, hogy épp ezt az alázkodva görnyedező s százszor megalázott deákot vallotta elődjének a két íegnyakasabb, leglázadóbb, a főurakat fenekedve átkozó két legdühösebb forradalmár költőnk, a dicsőséges nagyurakat nyakravalóval fenyegető Petőfi és Ady? Hol erre a magyarázat?
*

-

A vers egy kicsit hosszúra sikerült. A sírnál majd csak részleteket lehet belőle
elmondani. De melyiket?
A hatalmas költemény — mert valóban az! — a hamleti kérdéssel indul:
„Lenni? vagy nem lenni? — kérdések kérdése!" S hogy miféle gondolatok hömpölyögnek benne, egy szakasszal jelezzük:
Isten, akit fednek általlátszó leplek,
Még egyszer zsámolyod előtt letérdeplek,
Add vissza a tőlem lehányt
istenképet,
Melyet a makacsság orcámról
letépett.
Nem, hanem a kevély
alázatosságnak,
A rendetlen széltől forgó okosságnak
Csalóka mive ez. — Bocsáss meg Istenem!
Ha vakon nem lehet hinnem,
reménylenem;
Hogy az igazságot keresvén,
tántorgok;
A tetőled adott lámpásodnál
forgok...
57

Itt meg az a kérdés tolul az írógépbe: nemde a madáchi Tragédia előszele csap
ki ezekből a sorokból, s ha jól odafigyelünk, az egész Halotti versekből? Érdemes
volna ezt megvizsgálni, de most menjünk tovább.
Április 14-én elment az „udvarba", jelen volt a tetem koporsóba tételénél —
vajon miért? Talán, hogy a grófhoz közelébb kerüljön? Szót válthasson vele? Ez
aligha sikerült, mert különben beleírta volna abba a dokumentumértékű feljegyzésbe, amelyből a váradi napok eseményeit most idézzük. Vacsoránál sem találkoztak, mert a költőt nem hívták abba a terembe, ahol maga a család és a fényes
rokonság vacsorázott: a köznép, vagyis a szolgák, írnokok s egyéb udvari alkalmazottak közé ültették.
Vacsora után azonban a gróf hívatta. Hozza magával a kész búcsúztató verset.
Elképzelhetjük a költő izgalmát, reménykedését, drukkját, ahogy ma mondanánk
közönségesen. A soha meg nem íródó dráma nem minden pikantéria nélküli jelenete
lenne, amikor Csokonai megmutatja művét a grófnak: ahogy a zsenit a dilettáns
vizsgáztatja! Hogyne! Nemcsak arról van szó, hogy akinek hatalom és pénz van a
kezében-zsebében, az még a vershez is jobban ért, tehát joga van akár az instruáláshoz is, hanem arról is, hogy a gróf valóban hiszi, hogy ért a vershez, hiszen dilettáns költő, sőt, felesége halála alkalmával ő maga is írt egy búcsúztató verset.
Így végződik:
Így érez, ekként kesereg
Fájdalmit alig bírja
Ortzáján Könny zápor pereg,
Ezt is zokogva írja:
Így áldozik hív
TÁRSÁNAK
— Ki nélkül élte bajos, —
KÁTSÁNDY
THERÉZIÁNAK
Férje RHÉDE1 LAJOS
S a grófnak valóban voltak megjegyzései, kívánalmai, instrukciói, melyeket a
költő még azon az estén a magányosan élő katolikus pap csöndes szobájában éjfélig
fennmaradva, tisztelettel beledolgozott a búcsúztatóba.
Másnap, április 15-én a nagy nap, a temetés. „Dél előtt az udvarban megjelentem; de a fekete ruhának alkalmatlan volta miatt t. Domokos Lőrinc ebédjére el
nem mehettem." Kopott volt a poéta fekete ruhája, könyökén foltozott is, nem
mehetett a díszes társaságba. Sebaj: ha ebédhez a ruházat nem alkalmas, a sírnál
megteszi, majd eltakarja a malaclopó köpönyeg. Délután a temetésen viharos szél
fújt, szúrós eső csapkodott — igazi bolondos áprilisi idő —, s mire rá került a sor,
költőnk már didergett. A tűz azonban, a belső, annál inkább hevítette. Tudott volt
róla, hogy határtalanul szereti a hatásos fellépést; szónoklatait, előadásait egykori
tanárai, diáktársai — rá emlékezvén — teátrális produkcióknál is hatásosabbnak,
tüzesnek és rettenetesnek jellemezték. Képzeljük el, amint a vézna, kicsit csapott
vállú, alacsony — testmagassága mindössze 161,5 centi —, nagy orrú, himlőhelyes
arcú, csúnya keszeg költő megáll a koporsóval szemközt, s minden eddiginél hatásosabb, szívremegtető szónoklatba kezd. Kezében papírlap (a felolvasásra kijelölt
versszakok megjelölve, hogy ettől eddig), s valahogy olyan befűtöttséggel, ahogyan
híresen-hírhedt búcsúbeszédét a kollégiumban kicsapatása előtt elmondotta volt, akkora tűzzel és elevenséggel, közben azonban beszédhibájával küszködve (kicsit racscsolt Csokonai) szaval, ágál, szónokol. „Szemével, szájával, h a j a szálaival, karjainak
s tagjainak minden mozdulatival beszélt, indított s ontotta ki a meggyűlt érzést."
A szertartósra begyülekezett komoly, komor, s effajta látványos akcióhoz nem szokott méltóságteljes atyafiak döbbenten bámulták a tüzes indulatoktól rángatózó
keszeg szónokot — hát még, amikor a nagy lélegzettel bekapkodott hideg levegőtől
hangja elfullad, ki-kihagy, bele-belekahog a legszívszaggatóbb sorokba. A végére
belerekedt. Arra számított, azt remélte-várta, hogy a nagytekintetű gyülekezet lenyűgözve hallgatja majd nemcsak a fennkölt gondolatokat, hanem magát az előadási akciót is — a dolog pont fordítva sikerült. A gyászoló nép a szöveget hosszal58

lotta, oly csúf időben rövidebb is megtette volna, az előadás túlgesztikulált, harsány
deklamációja pedig alkalomhoz nem illendő teátrumnak minősíttetett. Ezt a rokonok
meg is mondták a grófnak: hozathatott volna jámborabb és az emelkedett alkalomhoz illendőbben alkalmazkodó szónokot is.
Temetés után este a gróf hívatta. A mi költőnk repesve indult — ő a magáét
a koporsónál derekasan megtette, most a grófon a sor. Vajon igazi aranyakat ad-e,
mint hírlik, vagy papírpénzzel fizet? Mindegy, az is jó lesz, de vajon mennyit?
Kapott ő száz rhénus forintot jobb polgári temetésért is — ennél a gróf csakis többet adhat. Azonban a csalódás fertelmesen megalázó: a gróf nem a pénz miatt
hívatta. Pénzről szó sem esett! Ellenben megkorholta a költőt túlzó és sokakat megrökönyítő akciójáért. Mit tehet ilyenkor a Vitéz? Ö maga így rögzítette a jelenetet:
„ . . . történhetett hibáimról magánosan a szálába bocsánatot kértem." Utána az
udvarnál megvacsorázott. Nem volt valami fényes étvágya: az iménti kínos diskurzus a lelkét háborgatta, a benne bujkáló, láz pedig a testét remegtette.
Másnap reggel a láz teljes hatalommal leteperte az átfázott költőt. „ . . . a legkeményebb nervea hidegrázás félbeszakasztja álmomat: testem nehéz és erőtlen,
elmém zavart, minden érzésem tompa, hol lefekszem, hol f e l k e l e k . . . Délbe enném;
nem kell; alhatnám, nem nyughatok; lelkemet, testemet leveretve érzem." A tisztelendő házigazda üzen a doktorért, Sándorfiért: nézze meg a beteget. Hűha! — hökken meg a doktor, midőn a hol hideglelősen vacogó, hol láztól pirosan hebegő költőt
megpillantja. Szigorú rendelete: a beteg ágyban marad, még az olvasástól, beszédtől is eltiltja, külső és belső nyugodalmát a kvártélyon levőknek is szigorúan
meghagyja.
*

Mire való ez a napot napra követő beszámoló, krónika? A kérdést épp itt kell
feltenni, mert itt kezdődnek azok a dolgok, amik miatt költőnk fontosnak tartotta,
hogy hűségesen előadja, mik történtek vele a váradi tartózkodás idején.
Hónapok teltével ült asztalhoz, hogy ezt a krónikát lekörmölje, hosszú mentegetőző és magyarázkodó levelet írjon Rhédeyhez, akiről azt a hírt hallotta — megütközve —, hogy a gróf haragszik rá, mert a temetés után nem tette személyesen
tiszteletét az udvarnál. Ezt magyarázza hónapok múltán, júliusban, védekezve: neki
az orvos sohasem mondta, „egy szóval is, hogy Nságodtól parancsolatja vagyon
neki engemet a személyes udvarlásra emlékeztetni, más pedig annyival inkább elő
sem hozta a Nagyságod ebbéli kívánságát, mivel én egy szegény pápista papnál
olyan tökéletes esméretlenségbe feküdtem a halálos ágyat Nagy Váradon, mint
akármely szegény valamelyik szánakozó missionáriusnál a Dalaj Láma városába."
Az alatt a mélységes egy hét alatt — ezt is a költőtől tudjuk — a m í g betegen
feküdt a papháznál, „ . . . e g y szegény pápista deákon kívül, ki a csupa versificatió
[versírás] eránt való buzgóságból jött bé beteg ágyamhoz látogatni, senki felém sem
volt, senki felém sem küldött." Vagyis: a gróf, aki azóta is orrol a költőre, mert az
nem tisztelgett nála, tehát vétett az etikett ellen — etikai vétket követett el, még
egy szolgáját sem ugrasztotta el, megtudakolni, él-e, hal-e, s mi van vele. Holott
jól tudta — hiszen az orvos, Sándorfi beszélt erről az asztalnál —, hogy beteg a
poéta, aki a koporsónál szavalt. Sőt a gróf félig tréfásan odaszólt a doktornak:
gyógyítsa meg, doktor uram a mi poétánkat, mert a végén még nekünk kell őt
elbúcsúztatni. És még ő játssza a haragost! Mert a költő nem tisztelgett nála! Holott
ki sem mozdulhatott a szobájából! Mondom, hogy dráma van itt, de menjünk
csak tovább.
Még hogy haragszik a gróf! Április .18-án, a betegség harmadik napján már
látszott, hogy a beteg megmarad. Könnyebbedett az állapota. Ezt az orvos meg is
mondta neki: túl van a krízisen, „ . . . már a haláltól ne tartsak." De ugyanez a
nap vala „az az alávaló nyomorék nap", melyen a költő ellen olyan gyalázatos
erkölcsi merénylet történt, melynek következményeiről a Vitéz hónapok múlva,
amikor ezt a következményt a kezébe vehette — csak dühtől remegő kézzel és
lélekkel tudott írni.
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Azzal kezdődött, hogy április 18-án doktor Sándorfi a szokásos beteglátogatáskor a költő keze közül „szép színnel" kicsalta a Halotti versek — a búcsúztató —
teljes kéziratát. A költő gyanútlanul odaadta, hiszen megbeszélt dologról volt szó:
a doktor átadja a grófnak, aki majd kinyomattatja. A doktor át is adta. A gróf ki is
nyomatta. Elég gyorsan, mert a kinyomtatott exemplárt júniusban a költő kézhez
kapta. Elolvasta. Akkor vett rajta erőt a dühkitörés. Levelet írt a grófnak, s ebben
a levélben minden dühét az ügyben minden bizonnyal ártatlan orvosra zúdította.
Mintha az tehetett volna arról, ami a Halotti versekkel történt. De hát mi történt
vele voltaképpen? Azt a nagy indulattal megírt, és a korabeli szokványos búcsúztató
elmélkedések szintjéből klasszikusan kiemelkedő költeményt valaki (de egészen
bizonyosan nem az orvos) összevissza nyirbálta. „Az impurumot, [kéziratot] a hol
olvasni nem tudta, vagy idétlen conjecturákkal suppleálta [helyettesítette], vagy
totaliter e l h a g y t a . . . most egy, majd húsz verset, a mint káprázata tartotta, kihagyott és azért még is a régi modus connexionist [szövegkapcsolatokról van szó]
meghagyta, a minél nevetségesebb nem is l e h e t . . . " És még sok egyéb merénylet
történt a remekmű ellen, mire nézve Csokonai így tör ki a grófhoz '— nyomjuk meg
a szót, a grófhoz! — írott levelében: „Nem. keserves, sőt sértő dolog lehet é ez
nékem, hogy másnak alattomos, gondolatlan és törvénytelen plánuma miatt az én
írói becsületemnek kell szenvedni? . . . Ha már szükség volt munkámnak lopásra
jutni; miért kellett azzal az én hírem megölésének is. egybe köttetni? Az ilyen
literaria grassatiók [irodalmi merényletek] boldogok a mai literaria lethargiának
védelmező kárpitjai alatt; mert — bosszulatlan maradhatnak!" A levél az orvost
szidta, de a szidalom — a gróf tudhatta legjobban — címzettje valójában maga
Rhédey, a dilettáns versfaragó, hiszen nyilván senki más, mint ő maga rondított
bele a költő művébe. Hogyan olvashatta volna, milyen szégyenérzettel, dühvel, asztalt csapkodva a gróf ezt a költői kitörést — nem tudjuk, mert a költő ezt a levelet
sohasem küldte el neki. Félbehagyta.
Nyár közepén, amikor mellének „váradi gyulladás által megromlott belseje mind
jobban jobban fogyatkozni, elmém és kedvem tompulni, szomorodni, komorodni"
kezdett, már közeledett a vég. Csak még egy ütés kellett, „és az is becsülettel elérkezett. Látám a tőlem ellopatott, értetlenül lehányt vetett,' Absyrtus m ó d j á r a
medéai kezekkel tagokra darabolt, széjjel zilált poemámat — nevem alatt — hírem
nélkül — világ elé bocsátva!" És még egy dühkitörés: a király élhet hatalmánál
fogva egy művel szemben a vétó jogával, de nem veszi el még fizetett karmesterétől sem az operát, hogy „magának vagy Höflingjének" ötletei szerint átformálja,
nem töreti le Isis állóképéről a sok emlőt, mondván, kettő is elég egy asszonynak,
nem mázoltatja át Jánus egyik arcát egy más f e s t ő v e l . . . „És énrajtam s munkámon
többnek elkövetésére formáltak jusst." Nem í r j a le, de én látom, hogy sírt az a
szegény költő, amikor első, igazán saját szellemi gyermekét megcsonkítva, elrontva,
elcsúfítva a kezébe vette, ö t hónap múlva halott volt.

De a váradi dráma még halad tovább. Április 21-én, szombaton a beteg azzal áll
elő, hogy neki a debreceni tavaszi vásárra, fontos találkozások, üzenetek végett
feltétlenül haza kell mennie. Ezt az orvos határozottan ellenzi, szúr a tavaszi szél,
agyonrázza a kocsi. Csokonai ötlete: nem lehetne-e megkérni a grófot, hogy adjon
egy zárt útialkalmatosságot, amellyel vagy Pusztakovácsiig, vagy Hosszúpályiig elérne, onnan aztán barátai majd tovább küldenék Debrecenbe. Az orvos azt a j á n l j a :
ne forduljon a grófhoz, hanem, ha már ennyire eltökélte magát, elviszi ő a maga
kocsiján holnap, úgyis éppen indul Debrecenbe. Ebben megállapodtak..
Itt azonban megint előötlik egy furának látszó, ám teljesen logikus gondolat.
Miért éppen Pusztakovácsit és Hosszúpályit említette, mint átszállóállomást? Vajon
kikre gondolt, akik ott majd kocsit adnak alá? Homlokomra csapok: hát persze hogy
Bessenyei! A testőrségből pusztakovácsi magányába visszavonult nagy gondolkodó,
filozófus, költő és nemzetjavító! Csokonai Bessenyei Györgyhöz iparkodott, ez csak
természetes!
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Nem természetes! Megint a századfordulós évek közviszonyainak, irodalmi közállapotainak innen, tőlünk nézve érthetetlensége: a Debrecenben élő Csokonai nem
volt sem személyes, sem levelező kapcsolatban a tőle negyven kilométerre élő Bessenyeivel. Holott költőnk életformája épp akkoriban olyan, amilyenné a később költ
mendemondák rajzolták: afféle garabonciás diákként j á r j a sorra barátait, azok tartják, etetik, itatják, hetekig is megtanyázik egy-egy ismerősnél. Hosszúpályira is
nyilván azért gondolt, mert ott is lehetett valakije, jó embere, talán pap, talán rektor, talán földbirtokos, nagyon szegény nem lehetett, ha egyszer kényelmes útifogatot tartott. De hogy miért épp Bessenyeire nem gondolhatott — nem tudom bizonyosan. Annyit talán megmagyaráz, hogy a végleg magára maradt, morgó komorságba, lelki homályba süppedt bihari remete akkor már nagyot legyintve hátat fordított a világnak. Épp a váradi temetés évében tette le végleg a tollát, s különben
is olyan emberfaló, világgyűlölő hirében állott, akit nem érdemes meglátogatni,
nincsen abban semmi öröm. Pajtáskodás? Azzal a mértéktelenül elhízott, másfél
mázsás vademberrel, aki — egykori cselédje elbeszélése szerint — „utolsó éveiben
sokszor tétovázó s olykor eszén kívül is volt1 s jó szíve ösztöne folytán tartott apró
árvákat az asztal alá bújtatva, mintha azok valami állatkák lettek volna, a kezébe
tartott hús szeletek után ugráltatva". Ha Pusztakovácsira gondolt, nem Bessenyeire
gondolt a segélyre számító költő. Talán a nagy hírű Nadányiakra, bakonszegi és
pusztakovácsi birtokosokra? A nemrég meghalt püspök, Szilágyi Sámuel ott élő
rokonaira? Nem érdemes ezen tűnődni, bár a drámához ez is 'hozzátartozik.
Másnap aztán 8 órakor előállt a doktor hintója. Micsoda utazás lehetett, Váradtól . Debrecenig — azokon áz utakon, tavasszal, kocsin, hogy összerázhatta a sovány,
láztól meggyötört utast! Már jól előrehaladtak, talán Biharkeresztest hagyták el
éppen, s az irdatlanul tágas, néptelen, fátlan, fakadó vizekkel teleszaladt síkságon
unalmát is űzendő, a doktor föltette a kérdést, ami már indulás óta fúrta az oldalát.
— A p r o p o s . . . hadd kérdezzem már meg: hány arany a zsebbe?
— Arany? Miféle arany?
— Hát amit a méltóságos úr adott. Minden aktort, temetésben közreműködőt
gavallérosan, valódi aranyakkal jutalmazott,
— Én semmiféle valóságos aranyról nem tudok. Ami pedig a bankókat illeti,
ennyi van nálam — s felmutatott egy kétforintos bankót.
— Tréfálkozik az úr. Lehetetlen, hogy ha a nagyságos úr mindenkit arannyal
fizetett ki, az urat is valami diszkrécióval ne illette volna.
A költő dühös keserűséggel felelt.
— Holnap után, azaz április 24-én lesz öt esztendeje — de számon tartotta! —,
hogy Keszthelyen gróf Festetics Györgytől a legutolsó aranyakat kaptam, három
egész valóságos aranyat. A többiek Váradon mit kaptak, mit nem, az engem nem
érdekel. De hisz maga a doktor úr tudja, hogy még a házból való kimeneteltől is
eltiltott, mit kérdi hát, hogy mit kaptam jutalmul?
De a doktor tovább csökönyösködött. Nem hitt a fülének.
— Valaki elhozta a szállásra.
Csokonai dühét meg kell érteni.
— De hát ki hozta volna el, mikor egy héten át, kivéve egy verselgető pápista
diákot, senki felém se nézett? Barátom — most már egészen tűzbe jött a szemtelen
kérdéstől —, ha Váradra való indulásom előtt nem kaptam volna Varasdról gróf
Erdődy Zsigmondtól a Lilla-ajánlásért száz rhénus forint ajándékot, és azt indulás
előtt nem nyomom a zsebembe, Váradról nyomorultul és csúfosan kellett volna kijönnöm, mert kitől kértem volna? Házigazdámtól? A szegény pápista paptól, aki
aztán' igazán~nem tartozott a „crémesek" közé? Ki ismert ott engem?
#

Hagyjuk abba. Nagyon szomorú és leverő volt ez a beszélgetés. Hát még az a
levél, amelyben váradi tartózkodásának, megbetegedésének, hazatérésének krónikáját a maga mentségére leírta, s melyben a Halotti versek meggyalázása fölötti ke61

serves indulatait beleöntötte — hogy meggyötörhette! Hosszú az a levél, és még
olvasva is tépi, nyúzza az ember idegeit, mert benne a tehetség, az értelem, a
remény, egy induló ú j évszázad ígéreteinek megalázása, meggyalázása, egy nagyratörő magányos ifjúi lélek keserves kínlódása vergődik. Július végére a levelet megírta — illetve abbahagyta, s nem küldte el. Pedig szívesen levelezett. Ez m a r a d t
már — a sűrű levelezés — kapocsnak közte és a világ között, s levelezésének leggyakoribb témája: kiadási lehetőségek kutatása, írásai sorsának egyengetése; többet
írt példányszámokról, nyomdai kellemetlenségekről, a terjesztés megszervezéséről,
egzisztenciális megpróbáltatásairól, elképzeléseiről, terveiről, mint irodalmi, esztétikai nézetekről vagy épp nézeteltérésekről. Ezt a levelet a fiókjába süllyesztette.
Miért?
Az a sejtésem — bizonyítani persze nem tudom —, hogy ezután a kifakadás
után a levélben egy újabb következett volna. A költőhöz végképp méltatlan — s ezt
már az ő erős lelke sem szenvedhette volna el. Az anyagiakról kellett volna írnia.
Figyelmeztetvén a dúsgazdag grófot, hogy bár más „aktorokat", sőt kézműveseket,
gyászhuszárokat, kellékeseket csengő s igazi aranyakkal fizetett, őneki papiros forintokat sem lökött. Július végén még nem kapta meg a váradi szereplésért kétségkívül kijáró „diszkréciót". A folytatásba belefért volna egy bágyadt tiltakozás amiatt,
hogy a gróf a maga idétlen búcsúztató versezetét is belenyomtatta Csokonai füzetébe, méghozzá név nélkül, ezáltal azt a látszatot keltve, mintha az is Csokonai
műve volna — de hát érdemes az után, ami a Halotti versekkel történt, ezt a csekély merényletet szóvá tenni?
Közelebb járnánk azonban az igazsághoz, ha azt gyanítanánk, hogy a levél befejezéséről és elküldéséről a költő barátai — Fazekas Mihály, Kiss Imre, doktor
Szentgyörgyi — vagy a három közül valamelyik beszélte le a költőt Ha így volt —
érveik bőségesek lehettek. Hivatkozhattak nemcsak arra a praktikus bölcsességre,
miszerint kár egy mecénást elveszteni (ők aztán láthatták a költő mindenképpen
elesett állapotát, s tudhatták, mekkora szüksége van ennek a szerencsétlen betegnek
a bárhonnan, bárkitől jövő támogatásra), hanem a költő szíve szerint talán legkedvesebb szellemi gyermekének, a Dorottyának szomorú és a kort jellemző sorsára is.
Megjelent! Nagyon kevés példányban ugyan, de megjelent! De hogyan az is! A cenzúra úgy megnyomorította, megszabdalta, hogy sír a lelke, amikor kézbe veszi. (Elpanaszolta Kazinczynak, levélben, hogy a Dorottya a cenzúra által „nagyon meg
roncsoltatott, s még jobban disjecti membra poetae, mint a R h é d e y n é m . . . " ) Nos, h a
így áll a helyzet a cenzúrával — mondhatták neki barátai —, miért épp a grófnak
tennél (jóllehet gonoszul bánt el a verseddel) keserű szemrehányást, holott a világ
most, 1804-ben általában is így megy — s a fejére idézhették: az is bolond, aki
poétává lesz Magyarországon.
*

De talán még jó is, hogy nem küldte el azt a dühkitörést!
Augusztus vége felé a költő kapott Bárándról egy levelet, amelyből kiderült,
hogy az a gonosz gróf mégsem annyira gonosz. Jóérzéssel van most is Csokonai
iránt, sőt! De olvassuk Bod János bárándi prédikátor örömhírt hozó — legalábbis
annak szánt — levelét:
„Kedves Barátom Uram!
E fojó Hónapnak 16dikánn Mélt. Rhédei Lajos Ür, itt Bárándon keresztül menvén, hozzám be jött, és kevés beszélgetéseink után mindjárt Barátom Uramat hozta
elő, még pedig le írhatatlan jó indulat lévén benne Barátom Uram eránt, nem
adhatom Barátom Uram mostani levelembe azt mind tudtára, amiket beszélt, és
mitsoda ajánlásokat, áldozatokat emlegetett, meljeket tejendő lesz Barátom U r a m mal. — Ha élek, jövő héten be megyek és mindenekről tulajdon magam fogom
tudósítani Barátom Uramat . . . Az én kezembe adott ez a Jó Űr 100 Rh forintos
bankót, hogy magam adjam Barátom Uramnak azzal a jelentéssel, hogy e még csak
kezdete az Ö Jószívűségének...
Keltezést: Bárándonn 1804. 19. Aug.
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Utóirat
„A száz rhénesnek oljan nagy históriája lesz, hogy megtart egy nap beszélni.—"
Mekkora volt a kegyes pap és jó barát álmélkodása, amikor azt tapasztalta,
hogy a megjutalmazott költő nem mutat különösebb örömet a száz forint láttán.
Sőt mintha sértődött lenne inkább, mint a megtiszteltetéstől meghatódott, amikor
Bod János lelkendezve sorolta, miket üzen a gróf a poétának. Borzasztóan sajnálja,
hogy Váradról szinte hír nélkül jött el, s azért nem kereste meg négy hónapon át,
mert a gróf — sajnos — nem tudta, hol lakik Csokonai, s addig is, amíg személyesen találkozhatnak, küldi ezt a csekélységet — 100 forintot — s bármikor szívesen
látja Váradon. S ha valamiben szolgálatára lehet, nyereségének tekinti azt a gróf.
Lemondóan, keserűen legyintgetett a költő erre az üzenetre. Minden szava ferdeség, hazugság. Mit tesz az, hogy a gróf nem tudta, hol lakik Csokonai? Csak Sándorfit, saját orvosát, Fráter Istvánt, közös ismerősüket — Csokonai-pártfogolóját —
kellett volna megkérdezni. S ha Debrecenbe jön, kérdezze meg az első, útjába
akadó diáktól — odavezeti. És az a száz forint? Négy hónap múltán — száz forint?
És ha nem találkozik véletlenül Bárándon Bod Jánossal, aki épp készült Debrecenbe — vajon meddig várhatott volna arra a sokszorosan megérdemelt pénzre?
És csak úgy elküldeni — egy sor írás, reflexiók nélkül? Így kell bánni azzal a
költővel, aki a gróf szolgálatában vált halálos beteggé?
*

A száz forintot persze meg kell köszönni. Levélben. Csakhogy abban a köszönő
levélben nem lesz köszönet.
Egy öntudatában sértett fiatal, de máris annyi mindennel leszámolt költő még
egyszer és — bizonyára sejti már — utoljára felveti a fejét, és odamondogat a
grófnak, széles lendülettel letörli élete fekete táblájáról a megalázásnak ezt a tételét.
„Nagyságodnak egy személyes vagy tisztje által írásban, vagy élőszóval kijelentett kegyes reflexióját 100 írtnál többre becsültem volna!" És tovább: „ . . . e l kellett
(szándékom és akaratom ellenére) utoljára fogadni azon 100 Rfrtot, és csak úgy,
mint 100 forintot, melynek pénzbeli folyamatján kívül, egyéb semmi becse nincsen.
Adójának sem szavai, sem kézvonásai nem adták meg annak azt a válort [értéket],
a mely oly nagyon külömbözik egy uzsorás és egy poéta előtt, a börzén vagy a
Parnassuson. Alázatosan köszönöm még is Nagyságodnak mint versificator, és mint
a halotti pompára dolgozott egyéb kézmívesek..." Ezt olvasva, mintha fogalmazódnék már a válasz, a megnyugtató, arra a korábbi kérdésre: miért épp ezt a deákot
kedvelte elődként, a vadharagú Petőfi, miért vállalta egyetlen vér szerinti irodalmi
rokonának a rokontalan Ady. Csokonairól halála után anekdoták tucatjai keringtek,
garabonciás hírébe keveredett, aki, ha akart, szelet tudott támasztani — s bármely
kémény füstjéből meg tudta mondani, mit főznek ebédre. Nos, bármily furcsa lesz a
megállapítás: ezekben a dolgokban valóban tetten érhető a rokonság az említett
utódokkal, ő k is tudtak szelet támasztani, s volt érzékük hozzá, hogy akár egy
nemzet, nép, osztály füstjéből-füstölgéséből megsejtsék, mi forr. azon a tűzhelyen.
Hogyne lettek volna bizonyosak Csokonai belső tüzeiről — ha csak a füstjét látták
volna is! S velük együtt Móricz is pontosan felfogta ennek a sorsnak mélységes
tragédiáját. Ahogyan véget ért. Ahogy beteljesedett. Mert most már a vég következik.
*

Válaszolni kellene arra az üzenetre is, hogy a gróf bármikor szívesen látja
udvarában a költőt. De ráférne ott a pihenés! A megnyugvás! A rendszeres meleg
étel. Ápolás. Orvosi gondos figyelés. Ott él Sándorfi, a híres doktor, akit gyűlölködve
emlegetett ugyan abban az el nem küldött levélben, de akit szíve szerint — s az
igazságnak megfelelően — nem vádolhat a Halotti versek meggyalázásáért. Minek
jeléül még májusban írt egy verset, megrendítőt, szívszorítót, mintegy hiteles beszá63

mólót testi állapotáról, vallomást az orvoshoz, költőit, tehát versben. A címe: Tüdőgyulladásomról. Benne a hiteles kórkép, és máig a magyar költészet egyik legmodernebb versszaka:
Fojtó sirokkóknak
hevétől
Asznak
tüdőhólyagjaim,
S a kriptáknak fagyos szelétől
Borsódznak minden
tagjaim.
Szívem megett egy láthatatlan
Kéznek nyila bélőve áll,
S mellyem csontboltján
irgalmatlan.
Sarkával rugdos két halál.
Visszaemlékezve az áprilisi krízisre, Sándorfi gondos ápolására, benne van a
versben az igazságosztó, az orvost minden literaria grassatiók alól immár örökre
leimentő hat sor:
Sándorffym ül. ágyamnál...
s ennek
Köszönhetem, hogy élek még?
Zendülj, echózz, esti csendesség!
A hála engem dalra ránt.
Telj bé, kettős szent
kötelesség
Az orvos s barát eránf.
Megint ott ülhetne ágya mellett az orvos és a barát, aki egyszer m á r megmentette az életét! Mit válaszolhat az elesett állapotban a beteg költő?
Válasza az, hogy — nincs válasz. Csokonai nem fogadta el a gróf meghívását.
Pedig otthona lenne. Fedél a feje fölött. Étele, itala, megnyugvása. Az utolsó években épp erre vágyott szinte gyötrő szomjúsággal. Ügy élt benne a vágykép az otthon, a tusculánum iránt, hogy szinte fájt. Most, a nagyváradi temetés után, a végső
elesettség állapotában kétszeresen. Hiszen már 1799-ben, Somogyból hazatérőben
levelet fogalmazott Festetics Györgynek, s ebben a levélben már kész a gyönyörű
program, hogy mire kell neki a tusculánum, a csöndes hely, ahova a világ elől
elhúzódhatna. Dolgozhatna. Írhatna: „ . . . haza jöttem csekély örökségembe, de amelyet megtanultam elégnek tartani. Itt a magánosságba eltemetve élek magamnak,
hazámnak, szokott stúdiuimnak, fordítván, olvasgatván, elmélkedvén: az irigy
[ugyan, ki miért lehetne rá irigy?] fel nem talál ősi nádfedelem között, s a bigottnak sziszergési könyveim közé be nem hallanak. Érzem, hogy az esméretlen csendességbe lelkem is, mely a szerencse hányása között törpévé lett, óriásodni kezd:
látom, hogy a nagy lelkek ujjal hívnak magok felé s integetnek, hogy a plebecula
zavart sikoltásaival ne gondoljak; hiszem m á r most, hogy élek: oh Rousseaunak
"boldogult árnyéka, lehelj reám egyet a Monmorency kertek lugasai közzül, vagy az
ermenonviliéi sírnak hideg nyárfái mellől, hogy az igazság, a Gratiák s a n n a k idejébe az örök álom édesdeden szálljanak meg engemet homályos ákászom árnyékában."
Óh, azok az „ákászok"!
Azt szerette volna, ha akácfák állnak az ablaka előtt. Az „ősi" hajlékhoz, a
Darabos utcai nádfedeles házhoz 157 négyszögöl telek tartozott. A hazatért költő
szőlővesszőket ültetett bele, Puky István földbirtokos barátjától — diákkori barátság
Sárospatakról — kapott szőlővesszőket. „Mondolafákat." Sőt, 1801 januárjában további „egynéhány berzence szilva és ákászfacsemetét" kért tőle, „ha a föld fagya
engedi". Másfél év múlva, 1802. június 11-én, a fél várost elpusztító tűzvészben
lángba borult a nádfedeles hajlék, üszőkbe s hamuba fulladtak az ákászok, a szőlővesszők, a mandulafák. Soha többé nem talált igazi otthonra a költő. S most a gróf
Váradra hívja. Nem megy. Oda nem megy.
Ellenben, alighogy elküldi a dacos levelet Váradra, mindjárt ír egy másikat
Téglásra, bizonyos Bek Pál nevű ismerőshöz, akinek ott némi földbirtoka s otthonos
kastélya, udvarháza van. A levél szövegét nem ismerjük, csak a válaszból sejtjük,
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hogy drámánk szempontjából ennek az ismeretlen levélnek — a végkifejletnél tartunk! — mekkora „szerepet" szánhatnánk. A költő ugyanis menedéket kért a régi
jó ismerőstől. Ahova betegségével, kínjaival elhúzódhatna — mint mikor a végét
érző nemes vad behúzódik az erdő sűrűjébe. „ . . . gondolhattya — írta válaszában
régimódiasan a derék Bek Pál —, hogy nem tsak szívesen de ohaítva várom. Gyönyörködni fogok rajta, hogy egy oly betses hazámfia, kinek jeles elméjét örvendve
tsudálom, házamat menedik helynek fogja választani ezen rövid és fergeteges életben." Rövid és fergeteges élet — Bek Pál bizonyára nem sejtette, mennyire ott ült
az igazság tövében, amikor ezt írta. S bizonyára azt sem tudta, hogy az a levél,
melyben tőle a költő, a „betses hazámfia" menedéket kér, miképpen jelzi füstként,
hogy odabent már épp csak lappang a kihunyó tűz. A költő állapotának végsőre
való fordulását. De még ennél is többet. Nem a tüdőbajt, a gyógyíthatatlant jelzi
csak, hanem a költő és a világ viszonyának furcsa fordulatát.
Itt volna csúcsszerepe, mindent summázó funkciója az elkallódott levélnek —
épp azért, mert elkallódott. A drámaíró itt és csakis itt szabad kezet kaphatna, s
minthogy a költő abban az állapotában, amikor leült, hogy menedékkérő levelet
írjon Téglásra, az élet — és a dráma — szigorú törvényei szerint minden bizonnyal
rákényszerült, hogy életét mintegy áttekintse, pillanatokba sűrítse (mint a zuhanó
emberről mondják), nem is nagyon kellene erőszakot venni a megtörtént valóságon.
Ebbe a levélbe összefoglalható lenne a harmincegy évre telt élet summázata. Említhető lenne a huszadik meg a huszonegyedik század, hiszen a költő is ide vetette
reménykedő pillantását — s ilyenformán az elkallódott levél igazi címzettje nem is
Bek Pál volna már, hanem az utókor, „a boldogabb maradék" — mi magunk.
S hogy épp ez a „levél" miként lehetne drámai dokumentuma a pálya végső fordulatának? Megmondom: mindeddig ő kapott hívogató baráti leveleket, uramisten,
mennyien hívták, édesgették magukhoz, baráti körbe, vidám szüretekre, víg napok
együtt töltésére! Ez a levél az első, amelyet az immár búcsúzó költő azért ír, hogy
„menedíket" leljen. Nem őt hívják — mostantól már ő kopogtat: fogadják be,
ha tehetik.
Nem sok helyen kopogtathat. Nincs sok ideje.
Még egy ilyen levél megy, december 4-én, Derecskére, Obernyik József rektorhoz. Ez lesz, a derecskei baráti otthon az utolsó „menedik". A levél csupa és merő
jaj, fájdalom, könyörgés — maga az eleven seb. A három metsző cimborával —
rézmetsző deákokkal — lakik egy kvártélyon, hát persze, hogy nagy alkalmatlanságot okoz egy ilyen egyszerű, puritán deákszálláson a nagybeteg Csokonai. S hiába
a sok rendelt orvosság — örökké fáj, szúr a háta — nem két halál rugdos már
odabent, hanem a pokol minden kínjai szúrják, égetik. „Legfőbb és minden külsőbelső szereknél használatosabb volna a hátgeréncznek végig való dörgölése: de azt
magamnak lehetetlen megcsinálni, mással pedig nincs kivel tétetni. Ezután való
Dieteticum a nyugodalmam volna, vagyis a csendesség: már itt ebben sincs módom:
otthon pedig [vagyis a leégett házban] még úgy sem." Emiatt kéri régi jó ismerősét,
adjon neki egy-két hétre kvártélyt. Mindent megfizet. „Még addig megpróbálom az
orvosi tudomány erejét: mindent a mit előmbe ír, pontig végbeviszek és ha akkor
sem érzem osztán semmi foganatját, életem nyakába vetem a gyeplüt és elkészülve
ütközöm bele akár mibe, míg belőlem a kis életerő ki nem fogyatkozik."
Alighogy az érte küldött fuvaros kidöcögött vele Derecskére, s alighogy megpihent — hátát végigdörgöltette —, eszébe jutott a három metsző diák. A három jó
cimbora. Ezek most akarnak Debrecenből útra kelni, most készülnek kiszállni a
nagyvilágba — pénz kellene nekik az útra. ö pedig úgy jött el tőlük, hogy adósságot hagyott maga után, pontosan nem is tudja, mennyit. Lelkére veheti, hogy a
három jó cimbora az adósságát fogja holta után emlegetni? Pénz azonban — ahogy
szokta — nincs. Már indulása előtt, az utolsó percekben, melyeket Debrecenben töltött, a fuvaros csézájáról leszállva, útközben a kipróbált jó baráttól, Nagy Gábortól
kért kölcsön harminc forintot — ennyit törlesztett az adósságból, de mi legyen a
még fennmaradókkal? „Ti azt nem érdemiitek tőlem, hogy a világra való kiindulástokban hátramaradást csináljak, vagy hogy megcsaljalak, de tudjátok, hogy engem
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is a pénz bejövetele eránt mindennünen megcsalt a reménység és várakozás; azonban azt is tudjátok, mely szomorú környülállások között vagyok hosszas nyavalyám
miatt. — Megengedtek tehát, úgy reménylem, hogy aprólékos adósságaimmal még
későbbre maradok. — Én azt magam sem tudom, mennyi, és ez okon kérlek küldjétek ki most a summáját, hozzátévén a négy gyékényszéknek az árát is. Reménylem, csak adódik nékem is majd módon és azt lefizethetem oda, ahová írástokban
kívánjátok. Mit írjak még? Írhatnám még, hogy sokkal rosszabbul vagyok, mint
voltam; — a lábom nem bír, nem eszem, a mit eszem is, kihányom; hogy a köhögés szakadatlan rajtam, és 10 grádussal erőszakosabb stb.
De az effélékkel minek terheljelek; ha meggyógyulok, megírom, ha meghalok,
lészen tán, ki megírja: Isten hozzátok! ne szűnjetek meg szeretni, aki titeket halálig
fog szeretni
Csokonai M."
*

Elküldte a levelet, kívülről ráírta a sóhajnyi címzést: „A három Metsző Atyafiaknak, ha még megvolnának." S aztán: kedv, remények, Lillák, isten véletek. Derecskéről már csak meghalni vitték vissza édesanyja félig még üszkös otthonába.
A három metsző atyafiak egyike, Papp József, amikor eljutott hozzá költő b a r á t j á nak halálhíre, elővette a hozzájuk címzett levelet, ú j r a elolvasta, szeme könnybe
lábadt, megcsókolta azt a helyet, ahol a rajongva szeretett cimbora neve állt, s
aztán ezt írta rá: „Ez utolsó kézirata Csokonainak."
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