VARGHA BALÁZS

JÖKAY JÓZSEF ILLUSZTRÁLT MÁSOLATA CSOKONAI
KÉT SZÍNDARABJÁRÓL

A győri Kovács Pálnak, Petőfi barátjának, a Hazánk szerkesztőjének hagyatéká
ban maradt ránk Csokonai két vígjátékának eddigelé ismeretlen régi másolata.
A 23 x 15 centiméter nagyságú kötet vászonkötésének gerincén ez olvasható : Csókon
Szín műve. A kötés feltétlenül újabb, mint maga a kézirat. Ezt a borítóvászon és előzék
papír anyagából is sejthetjük, de az ajándékozónak az előzék papírra írt ajánlásából ponto
san tudhatjuk is :
Kovács Pál urnák. Tisztelete
jeléül. Győr. Feb: 8án 1854.
Gózon Imre színész
Ezen a lapon látható még a jobb felső sarokban egy ceruzával írt szám : 608 (nyil
ván Kovács Pál könyvtárának sorszáma), a jobb alsó sarokban pedig lila névbélyegző:
Dr. Kovács Pál.
Gózon Imrének, a kötet egykori tulajdonosának neve több helyen is olvasható a kéz
iratban, de az eredeti szöveg írásától eltérő tintával és kézírással. Tehát valószínű, hogy
ő nem leírója, nem első tulajdonosa a kéziratnak.
Csokonai színdarabjainak elterjedéséről, népszerűségéről kevés adatunk van, ezért
érdekes tudnunk, hogy ki volt az ajándékozó, aki bizonyos szakmai öntudattal írta neve
u t á n : színész.
Gózon Imre — mint Szinnyei műve tájékoztat — 1826-ban született Ógyallán. Komá
romban és Pápán járt gimnáziumba. 1848—49-ben honvéd volt, hadi élményeit 1868-ban
3e is írta, Emlékeim címen. E művének kiadatlan kézirata a Széchényi Könyvtár kézirat
tárában van. Bátyja, Antal hivatásos színész volt. Imre csak három évig, 1850 és 53 között
színészkedett, mint Latabár Endre színtársulatának tagja. Győrött, Pécsett és Balaton
füreden játszottak. 1853—54-re színházi zsebkönyvet adott ki Győrött. Az 1853—54-es
tanévben már tanítóképzős Pápán, leteszi a vizsgát, s 1854-től Zala megyében tanító. Szép
kort megért, de a színészet már nem érdekelte. Régészeti kutatásokat folytatott, 1854-ben
felfedezte a veleméri falfestményeket, Vas megyében. Eötvös Károly Jókay Nemzetség
éből és Kempelen geneológíai könyvéből azt is megtudjuk, hogy Jókay József húga,
Jókay Zsuzsanna Gózon István felesége volt, tehát Gózon Imre Jókay Józsefnek rokona,
talán éppen unokaöccse volt.
Az eredeti kézirat, melyet Gózon Imre beköttetett és elajándékozott, 52 számozatlan
levélből áll. A levelek beosztása a következő : 1—22 : a Cultura címlapja és szövege. 23—25 :
színes vízfestésű kosztümképek a Culturához. 26. üres lap (verzóján sommás bírálat a Kartiyófiéról, ceruzával írva : Ez nem ir Sémit). 27—51 : Az özvegy Karnyóné címlapja és szö
vege. 5 2 : üres lap (verzóján kétsoros szöveg : »Hoto poto tretna quetna skazan ild de do
mono mo tap dedcoüaldu pas fat nősos Rhadamantenubsi« (??).
A Curturanak eddig két kéziratos szövegét ismertük. Ez a harmadik közel egykorú
szövege s ez már magában is fontossá teszi kéziratunkat. Címlápján a következő szöveg
olvasható:
A' C U L T U R A
vagy is
Az Igaz és tettetett Szeretet
^
Víg Játék. Három Fel-Vonásokban.
Melly is eredeti Valóságában készíttetett
Csokonay Vitéz Mihály
Űr, akkorjában

/
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a' Csurgai Ref. Gymnasiumnak érdemes
Professora által; és el-jádzatott ugyan
Csurgón sok nagy érdemű úri személylyekk, nevezetessen pedig
Méltóságos Gróff Tolnai Festetits
György Ő Excellentiájának jelen
létében.
A' Játék történik Somogyba.
Ezen az eredeti szövegen kívül a lap alján olvasható kicirkalmazott aláírással:
Gózon Imréé. A lap többi részén, vízszintesen és függőlegesen írt probatio calami-szerű
írások : »Csokonay, Csokay (!), Csokonay Vitéz Mihály (kétszer) min, minden,«
A darab címét az úgynevezett Riedl-kézirat, ugyancsak így adja, míg az akadémiai
kéziratban egyszerűen : Cultura.
»... akkorjában a Csurgai Ref-Gymnasiumnak érdemes Professora« — ebből a szöveg
ből arra következtethetünk, hogy a leírás nem egyidős a színjátékok előadásával.
Későbbi lemásolásra utal ez a megjegyzés is: »Mélly is eredeti valóságában készít
tetett ...«, valamint a címlap verzóján a szereplők névsora, amelyben nem szerepéi, az
akadémiai kéziratból ismert csurgói szereposztás, a szereplő diákok neve.
Már ez a címlap is kétségtelenné teszi, hogy nem autográf kézirattal van dolgunk.
A darab másik két ismert szövege is csak másolat. (A csurgói színdarabok közül egyiknek
sem maradt fenn Csokonai kezétől származó leírása. A költő eredeti színművei közül csak
a Tempefői és néhány töredék autográf.)
Kéziratunk azonban teljesebb a másik kettőnél, mert prológust, az előadás előtt
mondott Oratio-t is tartalmaz. Ennek a rendkívül érdekes, és Csokonai életrajza szempont
jából is fontos prológusnak teljés szövegét itt adjuk, betűhíven. (Meg kell jegyezni, hogy
a kéziratban a kis és nagy 1 betűt, s a rövid vagy hosszú ékezetet nem lehet egészen ponto
san megkülönböztetni. A -nak, -nek ragot több helyen rövidítéssel jelzi a kézirat, vissza
kanyarított k betűvel. Ezt nyomtatásban így jelöljük : k. A kézírás egyébként jól olvas
ható.)
Oratio mellya' Vig játék előtt el mondatott.
Méltóságos Gróffl T.T,N. és Nemzetes Urak és Asszonyságok! minden renden lévő
nagy érdemű Halgatóinkü
Tudom hogy a' ti Magatok meg alázódásának betse, a' melly ti veletek született,
sokkal nagyobb a' mi tsekély próba-tételünknél, a' mellyből most első zsengét adunk : de
mind az által, éppen az biztat engemet és mindnyájunkat, hogy illyen tsekélységre is, a'
mellyről mint első próbatételről keveset tehettek fel, ily szabad bizodalommal, és illy meg
örvendeztető sokasággal fel-gyülekeztetek. A' Ti jelenlétetek bátorságunkra légyen é mi
nékünk, vagy félelmünkre, most egyszerre meg határozni nem tudom : bátorít a' Ti erántunk való jó érzésetek, mellyet ortzátokon olvasok; de tisztelettel kevert félelembe borít
mindnyájunkat, egy illyan nagy Tekintetű Szemlélőkk és Halgatókk soksága. — Eggy játé
kot jádzunk mi ma el, mellynek tzéllya tréfa és valóság ; szabad a' tréfát hideg vérrel fo
gadni, de a valóságot meg fontolás nélkül el-botsátani, gondolkodó kötelességünk ellen va
gyon. Víg játékot adunk mi elő, mert még a Tragédiának érettebb ideje a mi Cultúránk
Gráditsának fentebb való fogánn áll: Az Isten a3ja hogy a' tökélletességnek, ennyi próbá
jával is szolgálhassunk. — Vágynak itten a' kik a Sespir, Kornél, és Maffei parlamentyét,
's a' Kotzebue, Goldoni és Molier piattzát már meg esmérték; az ő lelkek, és ízlések fellyebb
emelkedett már a* középszerűségenn.
De tudom
De tudom azt hogy azok szinte úgy fognak örülni a' mi első mozgásunkít, mint azok
a' jó Atyák, a kikíc fel nevelkedett Gavallér fijaik a' Redoutokban tsudát tesznek, az ő böltsőből ki szált tsetsemőjöknek első apró lépéseiben. — Mivel jobb kitsinyen és könnyűn kez
deni ]:melly minden szoktatásnak jő regulája:| jobb a' környül álláshoz és a' tehettséghez
mindent alkalmaztatni, mint meg pukkadni a nagy fel-fuvalkodásban: ez okon a' Poéta,
minden Theatrumi Mesterséget, minden nehezen követhető indulatokat, a' dolognak teker
vényes öszve szövését, és a' mit a' Negédes Esthetica parantsol, fel-tett tzélból el-kerűlte.
— Az ő leg főbb igyekezete a' volt, hogy a' nagy lelkek az ő szavainn ha nem egyszer, más
szor gondolkodhassanak, és azok, a' kik tsupa újság kívánásból jelentek meg, vidámságra
termett sziveket legeltethessék. — Ez a' Tzél, ez a' hely, ezek az Actorok, mind akadállyára
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voltak annak, hogy a* Theatrum regulái tsorbúlást ne szenyvedjenek: hát ha még azt is
hozzá tesszük, hogy a' leg-hiressebb Theátrumba is, hét számra készülnek ; itt pedig egy
hét alatt ki is dolgozták, le-is irták, meg is tanulták, játszani is-próbálták a' Theatralis
darabot egy hét alatt, még pedig az Exameni szoros napokba; — hogy másutt a Poéta
minden játékhoz való dolognak viselésében úgy tehet a' mint akar, tsak képzel és parantsol: itt pedig a Fírhangok is tsak tegnap készültek el; — hogy a Poéta |:mert ez tesz ám
leg többet:| az ő két hetes nyavalyái között, felét kedvetlenség, felét pedig nyögés között
többnyire az
Ágyból
Ágyból diktálta. — Nem így lett volna ez, ha ez, és az el-mondott akadályok nem történ
tek volna : De a' mi Van, és a' mi ki telt, mindnyájokról azt adjuk elő; és még is szerentsénkíc tartyuk, Nagy Érdemű Halgatóink! hogy tsak ennyivel is lehet udvarolnunk. —•
Égyébb bátorságunk, midőn tsekélységünket meg-gondollyuk, nintsen e' kettőn kívül, nem
is lehet, t.i. hogy a' mi nagy érdemű halgatóink elég Nemes Szivűek, magokat a törekedni
kivánó eggyügyűségnek el-fogadására is, magokat meg alázni, és hogy ez a' hibános (!) első
lépés, és talán |:ha nem kevélység azt hinni:) egy oldalaslag való Schoíiont tesz, többre me
nendő Gymnasiumunkfi Históriájában. — Légyen tehát a' Méltgos Gróff, légyenek a' TT.
, Urak, 's Asszonyságok, légyenek minden renden lévő nagy érdemű halgatóink kegyes figye
lemmel ; mindjárt egy kis Choralis éneklés után ki fog jönni Lehelfi és az Ő Inassá Fenekes.
Én pedig-is magunkat és mindenünket ajánlom jó indúlattyokba 's,kezeiket tsókolom. —
*
Ez az Oratio kétségtelenül Csokonai műve, s abban sincs okunk kételkedni, hogy el
is hangzott a nevezetes »ősbemutatón«.
Csokonait »a Poétát« harmadik személyben emlegeti a szöveg, tehát egyik diák mond
hatta el, akárcsak az Ábrahámot alakító Horváth József a Cultura epilógusát vagy Sárközy
Albert a Karnyóné után elhangzott harcias szónoklatot. Arra azonban nem utal a kézirat,
hogy az Oratio-t melyik szereplő mondta el.
Ez a harmadik személyben fogalmazott beszéd legszemélyesebb vallomása Csokonai
nak esztétikai nézeteiről, színműírói tudatosságáról, s a színjáték előkészítésének körül
ményeiről.
A szokványos, de szellemesen megfogalmazott mentegetőzés után nagyszerű tétel
következik ennek a vígjátéknak és minden vígjátéknak céljáról: »Eggy játékot jádzunk
mi ma el, mellynek tzéllya tréfa és valóság; szabad a tréfát hideg vérrel fogadni; de a
valóságot meg fontolás nélkül el-botsátani, gondolkodó kötelességünk ellen vagyon«. A
magyar esztétikai irodalom klasszikus tételei közt van a helye ennek a mondatnak. A büsz
ke Csokonai mondja ezt, aki a sok megaláztatás után méginkább »érzi tulajdon érdemét«.
Nevetni nem muszáj a komédián — vágja a »nagyérdemű hallgatók« szemébe '—, de ami
a tréfában valóság? komoly mondanivaló, azt »gondolkodó kötelességünk« megérteni, meg
szívlelni. Utal erre az Oratio más részén is. »Az ő legfőbb igyekezete a' volt, hogy a' nagy
Lelkek az ő szavain ha nem egyszer, másszor gondolkozhassanak«.
Mindjárt ezután szükségesnek tartja azt is megjegyezni, hogy a komédia készítheti
elő a nemzeti tragédia megszületését, kultúránk »érettebb idejét«. A Koháry Ferenchez írt
1797-es levél gondolatmenetét alkalmazza itt is Csokonai: »Még mostanság, literatúránk nak ezen csecsemő állapotjában, úgy kell bánni gyengélkedő nemzetünkkel (értem a szá
mosabb és együgyűbb részét) mint az apró gyermekekkel. Édes beszéd, kecsegtető nyájas
ság, danlás, báb és cukros csemege legyen mindaz, amivel őtet az oskolai leckékhez édes• gessük.« (Nem remélte, nem álmodta, hogy nem egészen két évtized kell csak a klasszikus
magyar tragédia megszületéséig. Akkoriban már olyan fagyosnak érezte, »hazánk közös
telét«, hogy századokkal későbbre tette a boldogabb időket.)
1
Hogy mi volt Csokonai számára a valóság sző tartalma; arra két versrészletét
idézhetjük :
Virgonc fantasia ! agyvelők nymphája,
Te a vén valóság piper és lyánykája.
#
(A haza templomának örömnapja, 1798-as kiadás.)

Valódiba szedik Jérfiúképeket;
(Dorottya. Második könyv.)
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A következő mondatokat bóknak szánta. Az előkelőbb hallgatóknak akart hízelegni
azzal, hogy »Sespir, Kornél, és Maffei parlamentyét 's a' Kotzebue Goldoni és Molier piattzát már meg esmérték ; az ő lelkek és ízlések fellyebb emelkedett már a középszerűségenn.«
Nekünk persze azért fontos ez a névsor, mert Csokonai drámai érdeklődésének fejlődésére
következtethetünk belőle. Shakespeare-t tudtommal egyetlenegyszer említi ezen kívül, Az
én poézisom, természete első fogalmazványában (A vidám természetű poéta. Cs.V.M. ele
gyes poétái munkái.. . Debrecen 1955). Moliére-től fordított is a megelőző években, A
doctorandust. Kotzebuet többször emlegeti, egy versét még Debrecenben lefordította, (A
kétségbeesést). Goldonit, Corneillet úgy tudom, nem említi máshol. A nagy tömegben meg
ismert és fordított érzelmes pásztorjátékok után tehát az inkább színpadra termett drá
mákra kezdett felfigyelni. Metastasiót, Tassot már nem is említi itt mint színpadi szerzőket.
A következőkben színjátszásukat mint iskolai előadást jellemzi, megtévén a distink
ciót az ő próbálkozásuk és az igazi színházban előadott valódi drámák között. Figyeljük,
mit mond a Tempefőinek, ennek a nagy koncepciójú nemzeti szatírának szerzője a csurgói
előadásról: »Mivel jobb kitsinyen és könnyűn kezdeni (mely minden szoktatásnak fő regu
lája) . . . Ez okon a' Poéta, minden Theatrumi Mesterséget, minden nehezen követhető
indulatokat, a' dolognak tekervényes öszve szövését, és a' mit- a Negédes Esthetica parantsol, feltett tzélból el-kerűlte.« —A Tempefőyés a Cultura eszmei és szerkezeti színvonal
különbségének magyarázatához ez a célkitűzés is közelebb segít (bár a leglényegesebb a két
darab megírásának időpontja : 1793 és 99). Nem kell tehát Juhász Gézával feltételeznünk,
hogy a Cultura első formája vagy első része még Debrecenben, a diákévek alatt készült.
Hogy a darab bizonyos primitívsége mennyire szükségszerű volt, azt a következő
mondatok még konkrétebben megokolják. »Ez a Tzél, ez a hely ezek az Actorok, mind akadállyára voltak annak, hogy a' Theatrum regulái tsorbulást ne szeny védjenek.« Remény
telen vágyódás szólal meg itt: ha ő igazi színészeknek írhatna, igazi darabot, nem ilyen
diákpallérozó iskolai komédiát! A »leghíresebb theátrumok«, ahol »hét számra készülnek*
a bemutatóra : ilyen színházaknak szeretett volna drámát írni. De a magyaroknak még
(és fájdalom már) nem volt akkoriban színházuk. »... másutt a Poéta minden játékhoz
való dolognak viselésében úgy tehet a' mint akar, tsak képzel és parantsoí.« — Milyen,
díszleteket tudott volna ő írni, ha díszítőmesterek várták volna parancsait. Milyen szere
peket formált volna egy hivatásos színtársulat gyakorlott tagjai számára. Hogy tudott
volna parancsolni, mint rendező. — Ilyen ábrándozások rejtőznek e néhány mentegetőző
mondat mögött.
A csurgói színi előkészületekről fontos új momentumot tartalmaz a prológus: »a
Poéta (mert ez tesz ám leg többet) az ő két hetes nyavalyái között felét kedvetlenség, felét
pedig nyögés között többnyire az Ágyból diktálta.« Az első következtetés : a Culturának
(s talán a Karnyónénak) nem is volt autográf kézirata. Csokonai lázasan, betegen, nyögés
közben diktálta a Vidám, pajkos párbeszédeket, diákjai az ágya mellett jegyezték le szavait.
A ránkmaradt kéziratok apró eltéréseit tehát esetleg annak tulajdoníthatjuk, hogy több
diák jegyzett egyszerre. Ők sem írtak egészen pontosan, és maga Csokonai is különböző
képpen mondta, mikor egy-egy mondatot megismételt diktálás közben. Az eltérések későbbi
másolásnál még szaporodhattak. Ezzel lehet magyarázni a prológusban szereplő nevek
barbár írásmódját is. (Az viszont külön érdekesség, hogy a nagy angol drámaíró nevét 1793ban iriég ilyen ejtéssel fűzi versébe : sakspeárnak, Csurgón pedig már sekszpir-t diktál, amit
talán a leíró diák ért és ír Sespir-nek.)
A kedvetlenség, amelyet Csokonai itt emleget, nyilván kellemetlenség volt, de hogy
pontosabban mi, és ki részéről, azt nem tudjuk meg a szövegből. Más források négy nagyobb
.sérelemről tudnak, amely a csurgói tanítással kapcsolatban érte. Ezek közül a téli nélkülö
zés és díjazásának sérelmes elszámolása még nem szerepelhetett a darab írása idején, mert
ezek későbbi dolgok. Viszont hathatott még kedélyére a meghívás körüli huzavona, az espe
res akadékoskodása, s főleg az, hogy a vizsga napjára nem volt tisztességes ruhája, és Sárközy késett az ígért öltözet elküldésével. Más sérelemről is szó lehetett — (Csokonait a sok
csapás érzékennyé, bizalmatlanná tette, különösen a hivatalos személyek iránt) —, de a
ruházat gondja bizonyosan a Cultura előadása előtti napokban volt a legégetőbb.
A csurgói színielőadások dátumának meghatározásához lényeges támpontot ad a
prológus azzal, hogy az txamenre hivatkozik. A Cultura előszavából, a Karnyóné utószavá
ból és Gaál László feljegyzéseiből ellentmondó adataink vannak. (Lásd ehhez: Irodalom
történet 1953. 3—4. szám. V.B. Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak.)
Gaál László azt írja (26. fol. verzo), hogy a vizsga 1799. július 10-e körül lehetett.
Pontos dátumra (júl. 12) csak az előző évből emlékszik. A Cultura akadémiai kéziratának
utószavában (conclusio) Ábrahám a két hét múlva tartandó előadásra, szeptember elsejére
invitálja a hallgatókat.
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Az ellentmondást kétféleképpen magyarázhatjuk. Vagy a vizsgát tették későbbre
abban az évben (Csokonai csak májusban érkezett meg, mikor a diákok már szétoszlóban
voltak a több hónapos interregnum miatt) — vagy fjedig kétszer is előadták a Culturát,
egyszer a júliusi vizsgán és egyszer augusztus közepén, valamilyen alkalomból.
Kéziratunk utószavában ez a kéthetes terminus nem szerepel, de a szövegben lénye
ges eltérések vannak az eddig ismert változathoz képest, ezért ennek is teljes szövegét közöl
jük itt:
Oratio a Vig játék után
A' mellyet az Ábrahám mondott el. Ez ugyan Magyarossan van irva, de úgy kell olvasni
mintha Zsidó pronuntiatióval volna irva.
No hát hogy tettzett az Urakk a játék? Nékem ugyan tettzett; tsak azt sajnálom,
hogy eb a lelke deákjai miért producálták a Zsidót, Isten Úgyseg az ortzám bőre szint úgy
égett. De ha az Urakk tettzett, annyi mint a', magam is örülök. Az Isten áldja meg az Ura
kat. Én is tudtam volna holmi aprólékos chauklerségeket producálni; az orromból pántli
kát húztam volna, a' kezem el sült volna mint a disznó láb, phu, a zöld farkú kísértetet fel
hoztam volna, igy is tudtam volna álni |:ekkor az egyik lábát emeli fel: j így is |:ekkor pedig
a másikat:[ de azért mind pénz kellett volna, ördög tsinálik valamit pénz nélkül. — Az Isten
majd el-hozik az a' boldog September, akkor osztán la de úgy ám ha szombat napon nem
lesz, mert akkor Sábesz lesz, nagy pedig, akkor mondom, príma September Egyed napján
lesz egy másik Comedia, minek híjják vala, Garzon dü Malőrő, vagy is a Kisértetek által
meg talált ifjú Úr. Akkor Iá September Egyed napján lesz Vásár Csurgón is (a' hol is ez a
vig játék játtzatott) et-wasz tzu handeln lesz valami el-adó; akkor szívesen láttyuk
az Urak
az Urakat, méltóztassanak magokat meg alázni, akkor szebbet, jobbat, többet mint
most illyen rökktön — Nyugodalmas jó éjtzakát kívánok az Urakíc, és az Asszonyságoké,
tsókolom Kaputtyokat és Viganójokat. — —
De ki kérjük ám, el is várjuk tréfán kivül. — —
*
Ez a változat megmagyarázza azt az eddig értelmetlennek tartott részletet: »akkor
vásár is lesz Cshergőn etwas cihadni« (zu handeln). Érdekes új részleteket tartalmaz a kókler
ségről, a vásári mutatványosok szemfényvesztéseiről. (Nem tudom, ismeretes-e ennek a
mondásnak magyarázata : »Itt a kezem, nem disznóláb« — Ábrahám szavaiból jól megma
gyarázható : a mutatványos kurta pisztolyt, »disznólábat« rejtett ruhája ujjába, s kézfo
gásnál elsütötte ijesztésül.)
Magának a darabnak szövege sem az akadémiai, sem az ún. Riedl-kéjzirattal nem
egyezik teljesen, de az utóbbihoz áll közelebb. A változatok teljes feldolgozására majd a
kritikai kiadásban kerül sor, itt csak néhány jellegzetes eltérést kívánok ismertetni.
Legfőbb különbség a színpadi utasítások szövegezésében van. Az első felvonás negye
dik jelenésében:
,
Akadémiai kézirat: Leheffí tesz széket a Tisztes úr alá.
Riedl kézirat: széket akar adni Tisztesnek.
Gózon kézirat: akar Lehelfi széket adni Tisztesnek.
A hetedik jelenésben :
Akadémia : egyszerre mondja mindakettő
Gózon: Ezt a tagadást Pofok és Kanakuz egyszerre mondják.
A második felvonás tizedik jelenésében :
Akadémia : Az ujját a szájába veszi s pettyeget, mint a pipás ember.
Gózon : fogja az ujját a szájába, mutattya a pipázást s kényesen jár.
Több olyan színpadi utasítás van szövegünkben, amely a két másik kéziratban nem
található:
Első felvonás, ötödik jelenés:
s hozza Kanakuz a nyúlbőrt.
néki adják osztán s nézegetvén ezt mondja rá
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Második felvonás harmadik jelenés :
ebbe a játékba Konrád németesen fog magyarul beszélni.
A harmadik felvonás negyedik jelenésében a dalbetét (Avagy mágnes...) után :
Repete: De reménylem s a t .
Ez a sok eltérés megerősíti azt a feltevést, hogy a színpadi utasítások egy részét nem
Csokonai diktálta, hanem a diákok toldták bele a szövegbe másolás közben, emlékezvén
az előadásra, Csokonai rendezői utasításaira.
A Rákóczi-nóta, melynek énekeltetéséért Csokonait szigorúan megdorgálta Festetich
gróf — a Gózon kéziratban olvasható legteljesebb formában, az összes ismétlésekkel:
Pofok: No már az Ur kedvéért még is tsak meg tselekszem.
(Énekel, melly is így foly)
Haj Rákótzi [Tököli] Bertsényi, Tököli
Nemzetünkít régi híres válogatott Magyar Vitézi.
Szeginy Magyar Níp
Mikor lesz már íp.
Töredikeny mint tserip
Szeginy Magyar Níp.
Mert a' Sasnak körme között, körme között fonnyad
mint a' Lip. — Szeginy Magyar Níp.
Hová lettek, hová mentek Nemzetünkíc rígi hires
Magyar vitézi
Szeginy Magyar Níp
Mikor lesz már íp
Töredékeny mint tserip
Szeginy Magyar Nip.
/
A Rákóczi-nótát és az előtte levő dialógust egy későbbi kéz a margóra húzott vonal
kiemelte, s a sasnak körméről szóló sort szaggatott vonallal is aláhúzta. Jellemző ez a
figyelem a Rákóczi-nóta különleges jelentőségére a századeleji Bécs-ellenes hangulat élesz
tősében.
A Cultura szövegének ezek az imént felsorolt különbségei is fontosak. De a Gózonkéziratot a már említett vízfestésű képek teszik igazán unikum-értékűvé.
A képek, melyeknek mását itt adjuk, így következnek egymás után:
23.
23.
24.
24.
25.

recto
verso
recto
verso
recto

Petronella és. Tisztes
Firkász és Ábrahám
Leh elfi és Fenekes
Konrád és Szászlaki
Kanakuz és Pofok.

Gózon Imre az illusztrált oldalak aljára odaírta nevének egy-egy betűjét.
A Cultura szereplőinek rajza után a Karnyóné címlapja következik :
KARNYÓNÉ
vagy is

A Vén Asszony Szerelme
Vig Játék
Három Fel-vonásokban
szerzetté és készítette
Csokonay Vitéz Mihály.
Gózon Imréé.
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A Karnyónénak a Gózon-kéziratban közölt szövege különbözik némileg az eddig
ismertektől, s szintén a Riedl-kézirattal tart legközelebbi rokonságot.
Egyik érdekes vonása, hogy Lázárnak, a boltoslegénynek idegenszerű kiejtését erő
sebben jelzi, mint a többi kézirat. így az első felvonás második jelenésében : »Van id már
Cunto, lásad az Aszuny ára is tsak a' papirus vesztegettyük, több a Cunto mint a' Netto,
tsag a' davalit olvasum el.
Conto azon Burdikákrúl mellyeket Her Volfgang Lebedlotty dé Göröntsér telek, izvegy
Garnűni hátúsú búttyábúl el hurdatott.«
Szövegünk teljesebb a többinél: szerepel benne néhány pajzán célzás, vaskosabb
kifejezés.és színpadi utasítás, amely máshol nem olvasható.
Több jel arra mutat, hogy ezt a kötetet, amely Gózon Imre nevét viseli, Jókay József,
Jókai Mór édesapja másolta le.
Jókai ezt írja egyik visszaemlékezésében (Hogy kezdődött ez a dolog. Hátrahagyott
művei 5. kötet. Az én életem regénye 139. 1.).
»Poétái. . .'akkor is voltak a magyar nemzetnek, s azoknak a munkáit szokás volt
olvasni a magyar házaknál, ami akkoriban úgy ment, hogy ha egy poéta tetszetős poémát
költött, azt a legközelebbi ismerőse is leírta magának sajátkezűleg, s aztán tovább adta máso
diknak, harmadiknak, míg utoljára az egész, város leírta . . .
Az én apámnak is voltak ilyen versgyűjteményei. (Egyet ma is Őrzök ereklyeképpen.)
Csokonainak minden munkáját leírta maga : ez volt az egész világi gyönyörűsége. De nemcsak
hogy leírta, hanem maga illusztrálta is. Olyan szép színes képekre emlékszem a travesztált
Aeneisbó'l meg a »Karnyóné« színművéből, amiket az apám maga festett a kedvenc poétája
műveihez, hogy én ma se tudnék olyan szépeket festeni.«
Az »ereklyeképpen« őrzött kötet, amelyet Jókai itt emleget, ma is megvan a Széchenyi
könyvtár kézirattárában : Helikoni virágok a címe, s főként Kovács József és Csokonai versei
nek másolatait tartalmazza. Címlapjára Jókay József a nevét is odaírta. (Mellékesen megjegy
zem, hogy a kötet címlapja kettős, összeragasztott lap, s átvilágítással elég jól olvasható az
eredeti címlap szövege is, amelyet Jókay valamilyen okból eltüntetett. Nem kellene-e a kettős
címlapot szétáztatni?)
A Helikoni virágok és a Gózon-féle kézirat észrevehetően egy kéztől származik. Jókay
Józsefnek a Széchényi-könyvtárban őrzött későbbi kézírásaival összehasonlítva azt is mond
hatjuk, hogy a Helikoni virágok és a két Csokonai darab másolása egy időre esett. Ezeknek a
könyveknek nyugodtabb, biztosabb vonalú a kézírása, a későbbi iratoké szálkás,-kúszáltabb.
A Helikoni Virágok első, átragasztott címlapján 1809-es évszám olvasható : ez időtájban
készülhetett a Csokonai színművek másolata is. A Helikoni virágok második, szintén ebből az
időből származó címlapja feltűnő hasonlóságot mutat a mi kéziratos kötetünk két címlapjával.
A hasonlóság különösen a nagybetűs szövegeknél szembeötlő, de ha egyenként megvizsgáljuk
a kisbetűk vonalvezetését, ott is teljes az egyezés. (Összehasonlításul közöljük a Helikoni
virágok címlapját és a Gózon-féle kézirat két címlapját.)
Egy másik különleges jele is van annak, hogy & Helikoni virágok és a Gózon-féle kéz
irat egy kéztől származik. Kéziratos kötetünk harmadik levelének alján tűszúrásokból kialakí
tott írás olvasható. A tűszúrások több következő lapba is benyomódtak, de a harmadik levélen,
egy be nem írt részen kezdődnek, s itt világosan el is olvasható ez a szöveg :
Csits
irta

vaji

szuszána

Hasonló tűszúrások figyelhetők meg a Helikoni virágok első lapjain is, de ott csak
díszítő mintáknak látszanak, legalábbis nem sikerült belőlük semmiféle betűt kihámoznom.
Azt természetesen senki be nem bizonyíthatja, hogy ezek a tűszúrások Jókay József
kezétől származnak. De a rejtett jelzéseknek ez a sajátságos módja feltétlenül a két kézirat
együvétartozására mutat.
Maga a szöveg is igen érdekes, amely ezekből a tűszúrásokból kiolvasható : Csicsvai
Zsuzsanna írta.
Ez a név a Csittvári krónikának eredeti formájával a Csicsvai könyv-ve\ egyezik meg,
amelyet Szirmay Antal említ Notitia Históriáé Comitatus Zempléniensis című művében
(340 1. lásd : O. Nagy Gábor : Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában
Debrecen 1942. 19. 1.). Szirmay szerint a csicsvai könyvet a zempléni megyegyűlések alkal
mával írták össze, hírhedt hazugságok, hamisítások gyűjteménye volt. Jókai äz És mégis
mozog a föld első fejezetében vagy Szirmay adatával, vagy a gyermekkorában hallott hasonló
értelmezéssel vitázik, mikor ezt írja : »A jezsuiták a kikről ez a krónika sok kedvezőtlen
adatot jegyzett fel, azt híresztelték felőle, hogy ez a válogatott hazugságok és bolond ötletek
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tárháza, s még a nevét is elferdítették »Csicsvári krónikának«, s ha valaki valami nagy bolondot
vagy nagy hazugságot mondott, ez volt rá a közmondás, hogy »ez is a csicsvári krónikába
való !«.
A kéziratos kötetnek ezt a kuriózum-bejegyzését talán Jókai is ismerte, mindenesetre
már gyerekkorában hallotta azokat a mendemondákat, amelyekből később a csittvári krónika
legendáját formálta.
A tűszúrásos szöveg ezek szerint kritika is lehet a Csokonai-darabról (»zavaros hazug
ság«), viszont akkor nem származhatik Jókay Józseftől, aki Jókai több emlékezése szerint
Kovács József után Csokonait tartotta a legnagyobb költőnek, s a Karnyoné dalait szokta
énekelni gyermekeinek, mikor a térdén lovagoltatta őket.
Jókainak a vízfestésű illusztrációkról szóló fentebb idézett emlékezése minden bizonnyal
a mi kéziratos kötetünkről szól. Igaz, hogy ő a Karnyoné rajzairól beszél, de több oka is volt
rá, hogy ennyit tévedjen. A rajzok a Cultura és Karnyoné szövege között vannak a kéziratos
kötetben. Magát a kéziratot már hatvan-hetven éve nem láthatta, mikor ezt az emlékezést
írta. S végül: az irodalom csak a Karnyónét tartotta számon némileg a két csurgói színdarab
közül, a Cultura kiadatlan volt, Jókai már ezért is elfeledkezhetett róla.
Hogy jutott hozzá Jókay József Csokonai műveihez? Eire pontos feleletet nem adha
tunk, de az Jókai emlékezéseiből is nyilvánvaló, hogy több komáromi család őrzött másolato
kat Csokonai műveiből. Csokonai komáromi kapcsolatai Lilla férjhezmenetele után sem sza
kadtak meg. Ottani pártfogója, Laky Bálint fiskális magától a költőtől is kaphatott kézirato
kat. Ismeretes, hogy Csokonai 1801-ben mégegyszer járt Komáromban, akkor dedikálta
Lillának A szépség ereje a bajnoki szíven című könyvecskéjének egy példányát. A csurgói
diákok másolatai is eljuthattak Komáromba ; a színjáték szereplőineR további sorsát vizs
gálva még találhatunk esetleg új adatokat a Csokonai-kultusz dunántúli elterjedéséről.
Gózon Imrének fentebb felsorolt életrajzi adataiból (Ógyallán született", Komáromba
járt iskolába, egy évvel volt fiatalabb Jókai Mórnál, rokonságban volt a Jókay családdal)
azt következtethetjük, hogy bejáratos volt a komáromi Jókay házba, esetleg ott is lakott,
s mindennapos játszópajtása volt a gyermek Jókainak.
Nem valószínű, hogy ezt a könyvet Jókay József vagy halála után özvegy Jókayné
Qózon Imrének ajándékozta. Jókai a Helikoni virágokat is úgy emlegeti mint ereklyét, még
inkább ereklyeszámba mehetett az illusztrált kötet. Nem szívesen gyanúsítunk meg egy tisz
tességben megöregedett műkedvelő régészt nyolcvan évvel halála után — de nem tehetünk
tel egyebet, mint hogy a szép képeskönyvet még gyermekkorában magához vette Komáromban.
Hogy feltételezéseinket tovább fűzzük : beleírta több helyen a nevét még mint meg
gondolatlan ifjú, a birtoklás friss örömével. S éppen azért, mert a neve bele volt írva, nem jut
tathatta vissza a családnak a kötetet később, mikor már megbánta a dolgot. 1854-ben Jókai
nak is elküldhette volna — ha meri. De jobbnak látta, hogy egy közömbös egyénnek adja,
aki azonban mint irodalmár méltó volt a szép kötet őrzésére. így jutott Jókay József másolata
Kovács Pálhoz, s így maradt fenn az író hagyatékában.
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