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EGY APOKRIF CSOKONAI-LEVÉL. 

Ismételten hangoztattuk Csokonai leveleinek nagy jelentőségét, mind 
élet- és jellemrajzi, mind kor- és irodalomtörténeti szempontból. De épen 
a leveleknek ez a többrendbeli fontossága követeli meg, hogy a Csokonai 
neve alatt közrebocsátott levelek hitelességéhez ne férjen semmi kétség. Ez 
a felfogás, de általában az irodalomtörténeti kritika indít arra, hogy szót 
emeljek a Harsányi—Gulyás kiadásában megjelent egyik levélnek, a II. 
kötet 656—8. lapjain közölt, 17. sorszámmal ellátott levélnek a hiteles
sége ellen. 

A levél Puky Istvánnak szól; Pukyt —tudjuk — nem sorozhatjuk 
ugyan Csokonai mecénásai, a Festetichek, Széchenyiek, Rhédeyek közé, 
de megilleti a jóakaró, a támogató, a segítő barát neve. Csokonai 
sárospataki rövid diákoskodása alatt (1795 végén, 1796 elején) ismerke
dett meg vele, de bizalmas barátságba akkor jutottak egymással, mikor Csokonai 
dunántúli bujdosásából visszatért Debrecenbe s innen Pukyt a család ösi fész
kében, Ongán fölkereste. E szíves barátságot levelek is tanúsítják, amelyek közül 
Harsányi—Gulyás az általam nem hitelesnek mondott levelén kívül még 
további hármat közöl (26., 35. és 67. sz. a.) — ezeket föltétlenül hitelesek
nek kell elfogadnunk. 

Ezzel szemben a 17. sorszámú levelet ki kell rekeszteni a Csokonai 
levelei közül, már csak a keltezése miatt is. A kelet ugyanis így szól: 
Debrecenből 16- Mártii, 1799. Aki. csak valamennyire ismeri Csokonai 
életét, jól tudja, hogy Csokonai 1799 tavaszán jó messze volt Debrecentől, 
a Dunántúl tanyázott, talán Nagybajomban Sárközy István vendégszerető 
házánál, talán Kisasszondon, ahol az «áldott magánosság ölébe ringatta» 
zaklatott lelkét, talán Csurgó felé tartott, ahol gr. Festetich György jóvoltából 
azt a katedrát volt elfoglalandó, melyen 1799 második felében tanárkodott. 
Szóval mindenütt lehetett, csak Debrecenben nem, ahonnan 1795 őszén el
bujdosott és ahová csak 1800 májusában tért vissza. 

A levél apokrif voltát még kétségtelenebbé teszi a tartalma. A levélben 
t. i. egy kollégiumi diák tudatja a címzettel —mondjuk: Puky Istvánnal — 
hogy ő, aki most készült letenni az esküdt-diáki vizsgálatot, kimegy rek-
tóriára, mégpedig nem Gyarmatra (bizonyosan Füzesgyarmatról van szó), 
hanem Csohány és Vad hazájába. A debreceni kollégium subscribáló 
anyakönyvéből kitűnik, hogy az ilyen nevű tanulók Nánásra valók voltak, 
léhát a levélíró Hajdúnánásra ment rektornak. Mindez teljesen ellentmond 
Csokonai életrajzi adatainak. Csokonai ugyanis, aki 1788. április 18-án 
subscribált, és aki 1794 második felében már végzett vagyis esküdt-diák 
és publicus praeceptor volt, sohasem szakította meg tógátus diákpályáját 
vidéki rektorsággal, és amikor 1795. június 16-án kilépett a kollégiumból, 
azt nem mint rektóriára küldött, hanem mint örökre kitiltott diák hagyta el. 

Csokonai szerzősége ellen szól az is, hogy a levélíró kétszer is említi 
szüleit, vagyis apját, anyját, holott Csokonai már 1786-ban, tehát még 
tógátus diáksága előtt elveszítette atyját. 

A levélből kitetsző helyi és időbeli körülmények, családi és egyéb 
adatok előttem, s bizonyára az olvasók előtt is, kétségtelenné teszik, hogy 
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ez az írás nem Csokonaitól származik, de akiben mégis maradt valami 
kétség, az hasonlítsa össze ezt a M aláírású levelet a Puky Istvánnak szóló 
és Csokonai aláírású három levéllel. Önkéntelenül is észre fogja venni, hogy 
az utóbbiaknak, vagyis a hiteles Csokonai-leveleknek, más a stílusuk és más 

hogy úgymondjam — a tónusuk. Ezeknek a leveleknek stílusbeli 
könnyedsége és hangbeli elevensége ugyancsak elüt a M aláírású levél 
nehézkességétől, még azokban a mondatokban is, amelyekben Csokonaira 
emlékeztető gondofatok és érzelmek, például a kollégiumi élettel való elé
gedetlenség és a saját lelkiismeretében való megnyugvás találnak kifejezést. 
De a stílusról és a hangnemről soká el lehet vitatkozni, épen ezért a M 
aláírású levélnek ezeket a belsőbb sajátságait csak mellékesen hoztam szóba, 
mintegy ráadásul a külső sajátságokból úgyis, eléggé kivehető, a kérdést 
úgyis eldöntő érvekre. 

KARDOS ALBERT. 

VÁRMEGYEI GÚNYIRATOK. 
A régi megyei élet bő alkalmat szolgáltatott a gúnyra. A magyar önálló

ságnak ezek a bástyái sokszor érezték a történelem szelének zúgását, s ekkor 
megjelentek a gúnyiratok is. Néhányat már ismer az irodalom,1 s ezek 
az országgyűlési gúnyiratok mellett hűséges korképek. Nem lesz érdektelen 
ezekre is gondot fordítani. Különösen a válságos időkből valókat kellene 
összegyűjteni. Néhányra legyen szabad itt rámutatnom. 

Az egyik verses. Címe: Napkeleti virágnyelv. Uj évi ajándékul Hont 
vármegyének. Mottója: Jaj annak a kertnek, Jaj még annak is, hol mint ti 

I l yen virágok teremnek (Petőfi). Kölcsey Zrínyi dalának s Tompa Tornácomon 
c. költeményének hatása alatt nagyon szellemesen támadja Hont tiszt
viselőit. E gúny iratról megemlékezik Hont monográfiája is (395 lap). Ennek 
maró szatírája Salkovszky Lajost halálba kergette (1862- II. 3.). A,tisztviselőket 
nevükön nevezi. Érdemes lesz belőle mutatóban néhány elnevezését közölni. 
Pl. Drágalátos mákvirág : a muszkavezető Majtényi László ; pünkösdi király
rózsa : Salkovszky királyi biztos ; mérges beléndek :. Szilasy Gábor első al
ispán, Schmerling tanítványa ; Ötszínü tulipán : Matuska Adolf második al
ispán, aki mindig változtatja az elvét; makau virág: Kubzányi Sándor főjegyző, 
nagykártyás ; napraforgó virág : Budai aljegyző stb. így megy végig az 
egész vármegyén, mindegyik emberének virágnevet adva. E páros rímü 
tizenkettősökben, írt szellemes gúnyirat szerzőjét nem tudtuk kinyo
mozni. (V.o. Gyürky Antal : 54 év Hont vm. történeiéből.) A kézirat Len
gyel Sámuel másolata. 

A második ilyen gúnyirat prózai mű. Címe: Krónika. Előszava Titok 
Völgyén Nyár Után, 1838-ban kelt. Szerzőjenem nevezi meg magát. Egyéb
ként is elbújni igyekszik allegorikus kifejezései mögé. Előszavában utal 

i Figy. XVI. 224 305. 1, 1K 1933.109; 1935: 475. 1. Hazánk VIII. 
388. 1. X. 75. 1. stb. Ismert költők is írtak róla (Fáy, Gaál, Czuczor). 


