
LOVASS GYULA:

CSOKONAI
Csokonai kollégiumi "pöre" részleteiben és egészében magánviseli
a tragikus összeütközés mindama jegyeit, melyeket a klasszikus
poétika mezkövetel.

Egy huszonegy éves, élénk szellemű, ragyogó tehetségű fiatal
ember, kinek költői adottságát tanárai, sőt az egész ország lítterá
ds közvéleménye kezdi elismerni, az intézet egyik legtehetségesebb
diákja, akit a poétai osztály preceptorává tettek, összeütközik az
iskolai törvénnyel. Az iskolai szék már kétszer hozott ellene itéle
tet; az első esetben csak az iskolai törvény mezszegésa a vád, má
sodszor személyes motívum: Csokonai kihívóan megsértette azt a
tanárt, akinek az iskolai rendre közvetlenül fel kellett ügyelnie.
Elmozdítják a preceptorságból, és a tanulók rangsorában hátrább
vetik. A kollégiumi csalódás után az irodalmi élet csábítása követ
kezik. öt-hat hetet tölt Pesten, elkölti azt a pénzt, amit a halasi
legáción szerzett. Visszatér Debrecenbe s mintha ki akarná hívni
maga ellen a végzetet, nem megy be a kollégiumba, meg nem en
zedett ruhában jár, nem számol el a legációban kapott pénzzel.
Mikor az iskolaszék elé idézik, helyzetét még tovább rontja: nem
jelenik meg ügye tárgyalásán, sőt tanári engedély nélkül búcsú
beszédet mond az ifjúság előtt.

Mivel magyarázhatjuk ezt a hübriszt, ezt a tragikus elbizako
dottságot? Szerepet játszik benne Csokonai költői önérzete: ez a
fiatalember nagyon is tudja, mit várhat magától. Fűti a müveltségí
önérzet is: részese és hívője a felvilágosultság eszmekörének, is
meri Rouseeaui, nemrégiben adott be feletteseihez egy deista in
stanciát, melyben azt kérle, hogy engedjék el neki a theológiai
órák látogatását. Az új szellemű műveltségben előtte jár legtöbb ta
nárának s előtte mindenekelőtt az iskolai törvénynek. Az írott, jó
részben formális törvényt azért nem tartja meg, mert annak ren
delkezései nem állnak meg a raison előtt. Azért is vallja be, hogy
megsértette őket, mert nem lát erkölcsi, vagy inkább az ész elleni
vétket abban, amit tett. Mint tanító szintén szabad szellemről tesz
tanusázot, mint ember hajlamos a különcségekre, "a megkötést,
a korlátokat ki nem állhatta" (Domby), ötleteihez és elveihez alig
hanem a tüdővészes alkatúak makacsságával ragszkodik. Amellett
igen élénk a képzelőereje. Domby írja, hogy ifjúkorában oly élén
ken képzelt el dolgokat, hOIl;Y éjnek idején nem egyszer a strázsák
hoz szaladt, hOIl;Y "prütskeit fejéből kiverhesse." A halasi legáció
után úgy viselkedik, mintha egyenesen azt szeretné, hogy a kollé
gium ítélete kényszerítse költővé. Hogy valóban erre törekedett-e?
vagy csak egy könnyelmű és elbizakodott fiatalember sodratta ma
gát az eseményekkel, abban a hitben, hogy bántódás nem érheti,
arra nehéz lenne felelni. A búcsúbeszéd mindenesetre Timon hang
ján szólal meg, Timonén, meri azzá kellett válnia, lálván, hogy ily
emberséggel ellenkező módon bánnak vele. Ez a búcsúbeszéd, 
mely az új Franklin-féle kiadásból levelezésével ezyütt, sajnos,
hiányzik, - keserűen, de önérzettel és nemes páthosszal panaszol
[a el üldöztetéset. Az ártatlan ember hangja ez, pedig Csokonai
nem volt egészen ártatlan. De a beszédet el kellett mondania, nem
mintha túlságosan bízott volna benne, hogy meghatja vele jövendő
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bíráit, hanem mert impulzív természetű volt s mert legalább a pi!
lanat nagyszerűségét, a coriolánusi pózt élvezni akarta. Az a SZI

nészi hajlam nyilatkozott meg itt, melyet tanárai is megfigyeltek
rajta s melyről még Rhédeyné temetésén sem mondott le.

A tragikus összecsapás kellékei a másik oldalon is megvoltak.
Tanárai nem sokat érthettek új világnézetéből, de őrizték az írott
hagyományt. Jóindulatuk valószínű. Kocsi Sebestyén oly dolgokban
sem vallott Csokonai ellen, melyeknek személyes tanúj a volt. Az
iskolai ítélőszék jórészben Csokonaival egykorú diákokból állott.
Köztük csak a kontrascriba, Lengyel gyűlölte személyesen a vád
lottat. A többiben inkább a féltékenység dolgozhatott, az átlagem
ber, mégpedig a rendes, józan, törvénytisztelő átlagember félté
kenyséze a különccel, az átlagon felülivel szemben, aki mindenkí
nek szemébe mondja az igazságot, önérzetével is megbánt, moso
lyával is megítél másokat, kigúnyolja a fanatizmust mez a képmu
tatást, vagyis az átlagember leggyakoribb "szociális erényeit". Ezek
a fiatalemberek megtévedt diáktársuk felett ítélnek s bizonyára az
erkölcsi veszedelemre gondolnak, melyet a büntetlenül hagyott
rossz példa a kisebbekre gyakorolna. Hogy Csokonai költőnek tart
ja magát, az inkább csak ingerli őket. önérzetét a mi számunkra
igazolták az eltelt évek, de kortársai joggal látják benne egy el
kapatott, könnyelmű fiatalember "magáról való nagy álmodozásaít"
és a "szemtelen színészhez illő" magatartást. Bizonyára mez van
nak győződve róla, hogy helyesen ítélnek. Az ítélet egyhangú, ez
is az eset tragikumához tartozik. Azonban a tragédia, mely bírái
számára itt végképp lezárul, Csokonainál csak most kezdődik.

Az ítélet megtagadja tőle az ajánlólevelet, s eltiltja a kollé
gium látogatásátől. Most ijed csak rá, hogy igazában mi is történt
vele: "infamálva van". Kétségbeeésében egyemlékiratot rögtönöz,
elismétli vádjait, vallásváltoztatással fenyegetőzik s azután egy kü
lönös, sejtelmes felkiáltást fűz a már befejezett irathoz: "Bővebb

tudósítást első stációmról várjatok, másikat az azután valóról, mí
kor helybe leszek akkor pedig egy nagyot." Aligha értelmezhetjük
ezt másként, - s első életrajz-írója, Domby, ki személyesen is
merte, szintén céloz erre, - mint hogy a kollé ziumí ítélet elle
nére fényes jövőt ígér magának s csak ha azt beteljesítette, akkor
akar hírt adni magáról, hogya vele történt méltánytalanságot el
ismerni kényszerüljenek, kik ma kitaszították. A maga igazelásá
nak, a nemes bosszúnak kényes terhét veszi magára.

A fényes jövőt, először úgy látszik, nem is a költészet révén
kereste. Irt e6y verset: Búcsú a magyar múzsáktó] címen, aztán
elment Patakra jogásznak. De természetével a jogot sem tudta
összeegyeztetni, egy tanulótársa visszaemlékezése szerint megint a
felvilágosult racionalista nem tudott benne megbékülní a magyar
törvény igazságtalannak tűnő rendelkezéseivel. Az orszázgyülés
végre a lelkének mégis legkedvesebb költői tervek megvalósítását
ígérte. Következik a Diétai Magyar Múzsa. Csak két füzetet tudott
megjelentetni, ellepték az adósságok, mecénás nem akadt. Pártfogót
kereső leveleire nem kap választ. Lilla máshoz megy nöül, a du
nántúli kóborlás kegyelemkenyéren való életet jelent s a vége, a
csurgói tanárkodás sem hoz igazi jövedelmet, Csokonai két forint
tal a zsebében vág neki, hogy hazatérjen Debrecenbe. Minthogy
látja, hogy írás nélkül már nem tarthatja fenn létét, szeretné ki
adni verseit, fordításait. A mecénások elmaradnak, a posla meg
lopja, a nyomdászok megcsalják, a Lilla-dalok csak halála után je
lennek meg. Nem jut be szerkesztőnek a Bécsi Magyar Hírmondóhoz,
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sem a Széchenyi Ferenc-féle könyvtárhoz kancellistának. Pestre
megy, magántanításból él s mérnöknek készül, míg egy 25 foriIl;tos
adomány vissza nem hajtja a költészethez. Betegeskedése míatt
visszatér Debrecenbe. Leég a háza, megint lealázó leveleket kell
írnia s alig kap valamicske pénzt. Az az i~en szabályos nyomor,
melyben ebben az időben él, aligha járul hozzá amúgy is gyönge
egészsége javulásához. Már éreznie kellett a közelítő halált, már
látnia kellett élete sikertelenségét, de az igazi panasz csak az
utolsó időkben, a tüdőgyulladás figyelmeztetésére került verseibe.
Addi 7 világa csak akkor borul el, ha Lilla kegyetlenségét pana
szolh~tja, egyébként tavaszi vidámságában áll elottünk, amilyennek
maga vallotta az Én poézis om természeté-ben.

Élet és költészet ellentéte olyan világos, hogy szinte közhellyé
lett. Ez a költészet, mely jobban illenék a Napkirály udvarának egy
bókoló francia gróf jához, mint a debreceni borbély fiához, Csokonaí
nyomorúságos és csalódásokkal teli életéhez viszonyítva, valósággal
külön világ, s az első pillanatra úgy tetszik, hogy szinte érintkezési
pontjai sincsenek költője életével.

Már a búcsúbeszédben azt mondja, hogy a poézisben egy más
életbe képzelte magát. A kollégiumi ítélet, mint Domby mondja,
először búskomorrá és emberkerülővé tette, aztán felismertette
vele a rousseaui magányossáz örömét, itt kezdődik az elszakadás az
élettől, a menekülés egy képzeléti világba: pataki napjait már ez
a poétai külön világ, a képzelet birodalma édesíti meg. Ennek a
másik, költői világának természetét. irrealitását, sőt az azt létre
hozó, vagy fejlesztő lélektani erőket Domby nem közönséges éles
látással fedezi fel: Csokonait - szerínte, - "szerencsétlen eseté
nek emlékezete undorította el az előtte pokollá vált reális világ
tól, másfelől az ő Lillához való szerelme rózsakötelekkel vonván
őt egy boldogabb világhoz... Archimedesként kivetvén a régi vi
lágot sarkaiból egy dynamikus új világot teremtett az Aesthesis
törvényei szerint, mely egészen más formájú volt, mint a valódi."
Dombynak tán ezek legszerencsésebb sorai. Csak annyit lehet hoz
zátennünk, hogy reményeinek fokozódó szétfoszlása mind csak költé
szetbe való menekülését erösíthették és mélyíthették el. Ez a kép
zeleti, - Domby szavával - ,ideálpoétikai' világ a lélek legtisztább
hajlamaira és a kor legfrissebb szellemi áramlataira épül.

A felvilágosodás oltja bele Csokonai lelkébe a művelt és ki
csinosodott Magyarország álmát, egy derült és szabad országét,
mely megoldta a maga társadalmi kérdését (Estve) eltünt belőle a
fanatizmus és magasra mentek a tudományok. Az értelem egy nap
fennszóval egyet kiált, s lehullanak a fanatizmus és a zsarnokság
láncai: eljő a boldog kor: a kultúráé. (Konstantinápoly.) A költé
szet a magasabb szellemi kultúrára, a tudományokra való előké

szület: a magyar közönségnek egyelőre még udvarolni kell, meg
kívántatni vele az eljövendő szebb világot, hozzáédesgetni, akár
blumaueri tréfákkal a poézishez s azon át az ízaz! tudományokhoz.
Azt hitte, hogy ha a népeket is áthatják a tudományok s megvaló
sul a természeti morál, nyájas és szelid világ következik, a régiek
aranykorához hasonlatos. Az ideálpoétikai világ végső, filozófikus
kiindulásában így támaszkodik a felvilágosodás utópiájára. Csak
hogy Cokonai inkább költő, mint filozófus, inkább babusgatja a jö
vendő vágyképét, mintsem harcol érte. A kollektív mezváltás lehe
tőségében nem is igen bízott: a magánosság-ba vonulva mindenki
nek magának kell megtalálnia lelke békéjét, erre tanította
Rousseau, erre csalódásai. A nádasházba szorult kozmopolíta lassan

V IGILI A 305



kizüllik a korából, apró megalkuvásokra kényszerül, elveszti remé
nyét, már írni is csak a jövőnek akar. "Nem kell nekem politikai
szabadság. " akármi ország és fejedelem igazgatása alatt is tudnék
szabad lenni. Nem kivánok egyebet, hanem hogy testemet ne bánt
sák. .. lelkem felül és kívül van sphaerájukon, az egyedül az
enyim." - írja 1804-ben.

Amit a filozófia nagy vonásokban rajzolt ki, azt a nyomában
járó ízlésáramlat töltötte meg élettel. A rokokó már az iskolai évek
ben megérintette Csokonait, rokokó hajlandóságú lelke a Debre
cenben elérhető Európából is kíérezte azt a sajátos ízt, mely költé
szetét megújíthatta. Talán nem is kellett sok ösztönzés: a mitoló
gizáló hagyományú témaverselés nem állt messze a rokokó-mitológi
zálástöl, Csokonai iskolai zsengéi közt is akad néhány (Egy kies kert
leírása. A poéta legkisebbért is megharagszik), melyek görögös dí
szükkel, kicsinyítő kedvükkel a tudatos rokokó költő hangja felé
vezetnek. A rokokó ízlést Csokonaiban egyébként fordításai tudato
síthatták. Egy 1797-ből való előfizetési felhívásban húsz kötetnyi
részben eredeti, részben fordított művet ígér. A fordítottak közt
van a Varázsfuvola rokokó szövezkönyve, a Békaegérharc és egy
tréfás Ilias, a rokokó travesztáló kedvének hajtásai. Az "eredeti
művek" közt Cupido és Psyche történetének terve, "románformára
készítve' már tisztára rokokó témaválasztásról és felfogásról be
szél. A jegyzék a fő fordítását is elárulja: Csokonai egy sereg da
rabot, dalt, áriát akar lefordítani MetastasiÓból.

Az ideálpoétai világ szempontjából az a rokokó jelentősége,

hogy a világot megkönnyíti, írreálissá teszi, játék és negédesség
színeibe öltözteti. A rokokó fínommá vagy naívvá transzponálja az
élményt, az Olympuszra vagy a Tempe völgyébe költözteti. Istenei
és pásztorai lényegükben keveset különböznek: lelki fínomkodást,
kifejezésbeli gyöngédséget, udvarló szellemet a francia udvarban
öltöttek mazukra s olyannyira megcsinosodtak, hogy görög előké

peik hozzájuk képest csak "durva múzsa" és "paraszt Apolló".
Csokonai is udvari költő, csak éppen Bécsben nem akad Napkirály
s ő ezt a franciás görögséget örökre csak önmagának kedvtelésére
másolja, csak a maga lelki kultúráj ának teremt vele elviselhető,

udvari légkört. Magának épít s nem egy szalonvilág eseményeit
poétásít]a át, ezért lesz költészete olyan megható és világa olyan ir
reális. Ami a rokokóban ,;:yakran modor és külsőség, az nála új
fajta harmónia és mesterséges paradicsom, melyben lelke elanda
lodik. A szerelern teremti meg legkönnyebben ezt a harmóniát,
az kelti fel leginkább a kellemetes érzéseket, Csokonai fantáziája
is a szerelmi kötődésben, a kérlelésben, az érzés raffináltságában
időzik legszívesebben. Szellőcskék és gráciák közt "a szeplő Lilla
mellyén" a rokokó flastrom szelíd érzékisége is hízeleg és udva
rol - a közönségnek. A szerelemben olyan lesz a világ, amilyen
nek az érzékeny lélek szeretné. Minden megkicsinyedik, kecsessé,
bájossá lesz, a költő egy kertben él, botanizál, madarakkal barát
kozik, édes illatok, bájoló lágy trillák, tarka képzetek gyönyörköd
tetik szívét. A nyomor, a szenvedés, a hangosság, a dráma kizáratott
innen, kizárattak a szélsőségek: "Gyengén szólj sorsom felől, a kín
vagy az öröm megöl." A gyönyör halovány, a szerelmí bánat szinte
édes: "sirdogálva haldogálni szép halál nekem".

Ennek a menekülő, az élet nehezét. bajt és küzdést megtagadó
költői látásnak természetes következése, hogy felfedezi az anak
reontika vidám filozófiáját. Egy butéla máslás a megdühödött világ
nak minden cseppjét kiveri fejéből s Lilla hév ölében minden más-
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ról megfeledkezik. A boldozságot a szép, csöndes életben, bor és
szerelern mámorában véli megtalálni, inyenc módra válogat ízek,
szinek és zenék között, vonzódik mindenhez, ami újszerű, gyengéd
színkeverést ígér, ezért tanulmányozza az ázsiai poézist, ezért hall
ja ki a parasztéletből a pásztorjáték hangjait. A keleti poézis. Ha
fiz, - ahogy Horváth János figyelmeztet rá, - térbeli menekülést
is jelent, a távolság varázsát hozza, az egyszerűbb élet álmát s a
díszletnek, az álöltözetnek az irreálisnak hangulatát kelti.

A szabadszájú, sőt trágár versek is a nem tapasztalt, az irreá
lis, a poétai világ részei. Lillának döntenie kell, hogy Csokonai
felesége lesz-e vagy másé. "Én most eltávozok - írja neki Cso
konai, - hogy tágulást adjak g-ondolásaidnak, s jelenlétemmel ne
gáncsolkodjam eg-yenes ítéletednek. Csalni ott sem kívánok, hol fő

szerenesémet munkálódom." Aki szerelmi dolg-okban ilyen kínosan
becsületes tud lenni s ilyen naivan és oktalanul érzékeny, annak
erkölcsi érzéke is hibátlan. Csokonai írt "erkölcstelen" verseket,
de nem élt "erkölcstelen életet". A trágárság, beszédben, verseiben
való pajkosság a kollégiumi kamasztársadalom Iefoitottságának
szinte természetes szelepe, öröklődő hagyománya. Hogya férfi is
kirándul még a .mendikáns stílus' területére, az lehet rokokó rnín
táinak hatása, lebet burleszk-hajlamának a csalódások idején az
ideálpoétai világ ellen törő reakciója, - Horváth János így magya
rázza a Dorottya keletkezését, - de az is lebet, bogy Csokonai
ebben is csak az irrealitást, a valótól különböző, szabadabb és fű

szeresebb világot érzi, akár a gráciák és ámorok röpködésében.
Gondoljunk a Dorottyára: a férjhezmenni kívánó öreg nők törté
netében van reális komikum is, de az kevés Csokonainak, megcif
rázza Amorral. Erissel, "kedvellett machínákkal" és meg is bor
sozza a Gergő hajdu szájába illő, vagy még oda sem illő szavakkal.

Ebben a költészetben több a formai játék, a nyelvi lelemény
és csoda, több a rokokó világkép élvezete, még a dévajság és a
tréfa is több, mint az úgynevezett költői mondanivaló és az úgyne
vezett nazy téma. Ilyen élettel és ilyen ízléssel meg kellett tagadni
a valóságot, álomvilágot kelett építeni, hogy ne fáLion a nagyság
beválthatatlan ígérete, melyet a kollégiumnak és önmagának tett.
Horizontja lassan elszűkült, lehetett bohém és lehetett naív, de azt
már látta, hogy semmire sem megy, Egy nazy rnűvet szeretett volna
legalább alkotni, nemzeti époszt, ha valamitől, ettől azt remélte,
hogy a vásári poéták serege fölé emeli. De ízlésétől, mely a gyen
gédség, a miniatür, a tréfa felé vonzotta, nem szabadulhatott.

A nagy költészetnek másboI kelleti áttörnie a rokokó arany
kaIitkát. Ott, ahol a valóság áttört, erős élményekkel, Lilla elvesz
tésével (A tihanyi Echohoz. A magánossághoz), a tüdőgyulladás

sal . .. vagy ott, ahol a realitás szellete, a szüntelen közelítő halál
lehellete el tudott keveredni a poétai ideálvilág báj ával és köny
nyedségéveI. (Az estvéhez, A reményhez.)

Elfut a nllájaR tavasz,
A bársonyos hajnaion gyászköd árad,
A kinyílt jácint elosz,
A ró::saszál egy délbe is kiszárad.

Legszebb soraiban a zyöngyházfényű, fátyolos játékon át meg
csillan a való élet fenyegetése, az ídeálpoétíkaí világ ingatagsága,
a pillanat, melyben a "gráciáknak párka arca" lett, a sikertelenség,
a korai halál sejtése, a szegény költő igazi trag-édiája.

Lovass Gyula
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