
WALDAPFEL JÓZSEF: 

AZ IGAZI CSOKONAI 

Móricz Zsigmond 1905-ben írt tanulmánya szerint 
Csokonai „apostoli, őszinte, kiáradó nagy lélek volt, aki 
sohasem vetett számot a maga érdekeivel, hanem önmagát 
feláldozó hihetetlen buzgósággal igyekezett lelke kincseit 
az egész világra kiönteni". Az irodalmi közgondolkodás 
az imperializmus korában végbement züllésének ke-
vés olyan jellemző példája van, mint az, ahogy Csokonai-
val azóta elbántak, hol valami mindenünnen csipegető 
utánzót, hol csak a nyelv és forma bravúros mesterét 
látva, hol pedig — és lassanként ez vált a legáltaláno-
sabbá — a rokokó dekadens művészetének tökéletes ma-
gyar képviselőjét magasztalva benne. Csokonai versei 
„a könnyed, gondnélküli grácia legszebb virágai irodal-
munkban. Rettenetes elgondolni, mekkora heroizmusba 
kerülhetett alkotójuknak ez a grácia. Ez a rokokó hero-
ismusa. Nem törődni az élet komoly oldalával, többnyire 
felületesség, de néha a legnagyobb áldozat, amit ember 
hozhat eszményeiért. Pompadour holttestét éjszaka, lopva, 
saraglyán, egy durva kendővel letakarva vitték ki a palo-
tából, ahol egy pillanatra sem állt meg az ünnep. Ez a 
rokokó: mindhalálig, mártírosan, bármilyen áldozatok 
árán is fenntar tani azt a fikciót, hogy az élet szép, a 
földön lenni ünnepély. És ebben Csokonai az elmúlt kor 
utolsó nagy képviselője volt." — ír ja az ellenforradalmi 
korszak baloldali irodalomtörténete. 

Kinek van igaza, annak-e, aki Csokonaiban anostolt 
lát, vagy ahogy már 1855-ben mondták, a XVIII . szá-
zad Petőfijét , ú j világot formáló ú j eszmék hirdetőjét, 
vagy azoknak, akik a halálraítélt rothadó arisztokrácia 
minden közösségi törekvésétől távolálló. a léhaság kultu-
szában magát kiélő kultúrájának uszálvában látják? Nem 
nehéz bebizonyítani, hogy Csokonai költészete egy részé-
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nek formai sajátságai és divatos tematikája ellenére nem 
a hanyatló és már küzdeni sem tudó nyugati arisztokrá-
cia kultúrájának utolsó, hanem a hőskorát élő polgárság 
világnézetének, a felvilágosodásnak élenjáró képviselője, 
a magyar felvilágosodás első, hamar megtörő hullámának 
legnagyobb költője, s mindaz, ami költészetében ennek 
ellentmond, megalkuvások, megalázkodások és lemondá-
sok következménye vagy játékos pótlék a számára meg-
valósíthatatlan igazi nagy művészetért, az igazság, em-
berség, műveltség és társadalmi haladás hirdetéséért, 
amit az abszolutizmussal szövetkező feudális reakció felül-
kerekedése lehetetlenné tesz. 

1 . 

Hogy Csokonai szemében, mihelyt az iskolás gyakor-
latokból kiemelkedik, mennyire a haladás szolgálata a cél, 
hogy gondolkodása mennyire ellentétes a feudalizmus 
hazafias jelszavakkal és külsőségekkel takaródzó védőié-
vel, arra nagyon jellemző már az a A bagoly és a kócsag 
című dialógus, amelyet 17 éves korában, a II . József halá-
lát követő felbuzdulás idején írt, mikor a nemesség 
szalmalángja javában lobogott, mikor egymást érték a 
nenzet újjászületését hirdető ünnepségek, s mikor az iro-
dalomban Dugonics és Gvadányi volt a közhangulat leg-
nagyobb hatású kifejezője. 

Csokonai kócsagja azt panaszolja, hogy néhány szál 
tollért ir t ják egész nemzetségét: „Űr, nem úr, nemes, nern 
nemes, vadász, kulcsár, kasznár, ispán, számtartó, tiszt-
tartó, lokaj, kukta, fullajtár, íródeák, patvarista, kan-
cellista, koncipista, hófmester, frizőr, öltöztető, vetkőz-
tető, agár, vizsla, kopó, minden, ami csak úr, vagy úri, 
hétről-hétre itt tanyázott a nádasban." Egy társa látta, 
mikép fűztek a tollakból bokrétákat, „milyen forgással 
lógott osztán a sok üres főkön, mint az elszáradt tököcs-
kén az elszáradt, de még le nem hullott virág. A' volt 
a legderekabb hazafi, akinek leghosszabb s legvastagabb 
bokrétája volt." Egy ifjú poéta, költői érdemeivel nem 
mehetvén lelkes honfitársainál semmire, maga is arra fa-
nyalodnék már, hogy kócsagot lőj jön, de szerencsére talál 
egy elhagyott vadásztarisznyát, benne bort, húst és cipót, 
s rákötve egy pár kócsagot. „Ártatlanok — így szóla mo-
solygó szánakozással —, be gazdagon nőtt rajtatok a pat-
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riot izmus! Ezen két-három fehér szálacskák ragadják 
tehát ki az én kedves hazámat az ínség torkából . . . Ti-
bennetek állanak, gyermeki csecsebecsék, az én nemes 
nemzetemnek fénylő virtusai, melyeket a kegyetlen szá-
zadok is sérthetetlen eresztettek által az összeesküdt ín-
ségeken . . . A mai magyarok mostani hazafiúságok és 
magyarságok az ő tavaikba, a mi fejünkön terem" — fog-
lalja össze tapasztalatait és megy boldogabb hazába, ahol 
„az emberek nem oly buzgó hazafiak, hogy a miatt ra-
kásra öljenek". 

Ez a szellemes szatíra a /nemesség álláspontját tük-
röztető egykorú irodalmi közvélemény ellenében is azt a 
polgári felvilágosodást képviseli, amelyet a jozefinizmus 
felszabadított, de magyarellenes centralizmusával any-
nyira kompromittált is, hogy hosszú ideig nemzeti ügy-
nek lehetett feltüntetni a felvilágosodottság ellen való 
minden tiltakozást, amivel a magyar feudalizmus és a 
vele szövetkezett egyház az első megingás után egyre 
merevebben védekezett a gazdasági fejlődés követelmé-
nyeitől sürgetett társadalmi átalakulás ellen. A protes-
táns értelmiség körében a jozefinizmus a türelmi rendelet, 
a. hivatalviselés lehetőségei és a sajtó aránylagos szabad-
sága miatt népszerűbb volt, mint katolikus részen, de ezt 
a népszerűséget a változott viszonyok közt nem soká tar-
tot ta meg. Csokonai szemében azonban II . József mind-
végig Mátyás óta a legnagyobb magyar király marad.* 
1796-ig pedig minden vonatkozásban ellentáll a reakciós 
közhangulat csábításainak, tántoríthatatlan híve a fel-
világosodásnak a szó teljes értelmében s nemcsak, mint 
ahogy emlegetni szokták, a műveltség terjesztése értel-
mében. 

Már az idézett állatbeszélgetésből kihangzik, szinte 
sa já t költősorsa jövendöléseként is a panasz a magyar 
írók nyomorsúságáról, megvetettségéről, a magyar urak 
érzéketlenségéről a nemzeti műveltség szükségletei iránt, 
sokat hangoztatott hazafiságuk üres, tartalmatlan cifra-
ságáról. 

* (V. ö. Az 1741-iki diéta. 1796. — A ham templomának 
örömnapja. 1798. „Attila kerecsen tollú bokrétája, Árpád buzo-
gánya, István koronája, A Mátyás hollója és a József neve Ez 
oltárnak legfőbb dicsőséget teve.") 
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A műveletlen magyarkodásnak Csokonainál mind-
végig megmaradó ostorozása legtöményebben, legéleseb-
ben a Tempefőiben jelentkezik. Az egész játék arról szól, 
mikép kerül egy költő bajba azért, mert kinyomatja köl-
teményét s a nyomtatás árát, minthogy magyar könyvet 
alig vesz néhány ember, nem tudja megfizetni; mikép 
próbálkozik hiába nagyuraknál, még hőse ivadékánál is, 
mikép fordul ugyancsak siker nélkül papokhoz stb 
A Tempefőit, úgy látszik, 1793-ban írta Csokonai, a maga 
sorsán utóbb volt alkalma tapasztalni mindazt, amiért a 
magyar urakat csonkán maradt komédiájában meg akarta 
leckéztetni, s éppen az ő sorsa a legnagyobb példa arra, 
mennyire hű tükre ez a keserű szatíra a rothadó magyar 
feudalizmusnak, amely annál csökönyösebben ragaszko-
dik kiváltságaihoz, mennél kevésbbé tölthet be hivatást 
a nemzet életében. Ennek a képnek általános igazságán 
époly kevéssé változtat egy-két főúr viszonylagos áldozat-
készége, mint ahogy például a Dorottyának a magasz-
taló verseiért kapott adományokat nyugtázó jegyzete 
sem igazi cáfolata a benne forma szerint meghazudtolt 
.soroknak, amelyekben Dorottya végrendelkezik: 

Továbbá, ha ama költő jókedvébe, 
Aki most itt mula t ebb' a vármegyébe, 
Leírná a dámák mellett tett harcomat, 
S hattyúi szárnyain zengné halálomat; 
Minthogy, amint mondják, eddig minden nagyok 
Üresen bocsálák: néki fundust hagyok. 
Lencseni kertemet mezei liáaommal, 
Minden bankóimat az egész smokkommal 
Adják néki: ebből holtig elverselhet, 
S Beócián Parnaez hegyeit emelhet. 

Tempefői szerelmese, Rozália, kivétel a Fegyverneki-
-esaládon és egész osztályán belül, ő a műveltségért, a köl-
tőkért, Voltaire-ért, a felvilágosodásért rajong, és a ran-
got magában semmire sem becsüli: „A pompás titulusok 
•csak az alacsony hízelkedésnek álnok találmányi, melyek 
az önszeretetnek leseket hánynak a magok előmenetelekre. 
Csak múló hangok azok, amelyekkel a valóságos érdem 
híát kívánjuk pótolni." De hogy a felvilágosodás, a kul-
túra képviselete, a műveletlenség kárhoztatása társa-
dalmi-politikai vonatkozásban is mennyire összetartozik 
.a polgári forradalom egész ideológiájával, ar ra még jel-

» 

43 



lemzőbb Tempefőinek ez a panasza: „Az is bolond, aki 
poétává lesz Magyarországban! I t t azok, akik külső for-
májokról Mecénásoknak látszanak, nem hogy szeretnék 
a nemzeti tudományokat, hanem annak pártfogóit is gyű-
lölni láttatnak. Be sok ilyen Koppóháziakat találnánk a 
két hazáiban! ahol a kávéházakba csoporttal esiripol a 
nemesi gavallérság, a bibliothékák pedig és lese-kabiné-
tek néma csendességgel vesztegelnek. Az urak udvaraiba 
divisiólcént koslatnak a jobbágyok zsírjával hízott kopók,. 
a Musák és a Musák barátai pedig nem esmérik azokat. 
A tanultak éhen fáradoznak a nemziet dicsősége mellett : 
a hazájok vesztett koppókupeeek bársony bugyogóba jár-
nak . . . " Tempefői barátja, Musai megállapítja: „Már 
látom, derék magyarnak lenni nem egyéb, hanem kihányt 
ruhákban öltözkedni, sok szép kopókat tartani, nyalka 
paripákon ugrálni, periodice káromkodni, enni, innya, 
mások munkálódását nézni, a tudományokat gyűlölni, a 
tanultakat az éhhelhalásra segélleni.'" 

A franciskánusok gvardinája. többek közt azzal in-
dokolja, hogy megtagadja a segítséget: ..Különben is a 
tudományok még ellenségei a vallásnak, mert propergál-
ják a világosodást, quod est huius saeculi." A legkivá-
lóbb írók könyveit akarják a gvardián tiszteletére ren-
dezett tűzijátékon elégetni, mint ahogy a grófi házban is 
fidibusznak használják a könyvkötő adóssága fejében 
odakerült könyveket. Tempefői megjegyzi: „ebből a 
durva szerzetből is tudnék még hazánkból valókat is em-
líteni'— akikhez ha hasonlókból állott volna ez a szerzet,, 
bölcs József nem vett volna el annyi klastromot." Ilyen 
kivétel volna hajlama szerint a gvardián küldötte, páter 
Köteles is, de ennek Csokonai érdekes külön társadalmi 
magyarázatát is adja: a páter maga mondja el, hogyan 
került ő akarata ellen a barátok közé: „En egy kovács-
nak gyermeke voltam; az a hívságos szemérem bennem 
nincs, hogy szüleim alacsonyságát szégyeneljem s el-
takarni igyekezzem. Az én atyám tudomány nélkül valá 
ember volt, a több gyermekei az ő nyomain lépdestek, én 
pedig tanulni szerettem, törvényt és mathesist tanultam,, 
s látván azt, hogy a bölcs I I . József hasznos ítélete sze-
rént a felkapásra nem az apáink, hanem saját érdemein-
ket nézik, s bízván annál fogva, hogy a hivatalok osztása-
kor nem azt fogják nézni, hogy van-é kutyabőrünk, ame-
lyet még a hatodik apánkra egy török halál által pazér-
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lott a megrögzött rossz szokás, hanem hogy van-é annyi 
előmenetelem a törvénybe, amennyi az állandó hivatalra 
megkívántatik? Hogy hosszasan ne beszéltessen a méltó 
bosszankodás, én már a pályafutásomnak a végén jártam 
vala, amidőn az atyám és atyámfiai az ő árnyék buzgó-
ságuktól lováltatván főtanácsot tartottak az én baráttá 
való felszenteltetésem felől . . . így készakarva az igaz 
kegyesség színe alatt játszó balgatag buzgóság taszított 
•a szerzetesek közé . . . Most már minden tudományaim-
nak meg kell némulniok, mert olyanok közt lakom, akik 
sült parasztok lévén, többnyire a könyveket szívből gyű-
lölik, csak esznek, isznak, imádkoznak." 

Az udvari népség szemében a poéta csak ingyenélő 
verselgető koldus. Éppen ezért jobban megbecsülik még 
a valóságos fűzfapoétát, akitől azt kapják, amit várnak. 
•Csokonai tragikumához hozzátartozik, hogy utóbb efféle 
udvari mulattató szerepét is be kellett töltenie, alkalmi 
verseket is kellett gyártania, hogy szükségén segítsen 
vagy munkái nyomtatására pénzt szerezzen. Fegyverneki, 
mint titkára mondja, aranyat ad a cigánybandának meg 
a szemfényvesztőnek, a poéta bejelentésére azonban mind-
járt ezzel válaszol: „Azok az ingyenélő hazudozók egy-
pár potom rigmuson akarják a legnagyobb kegyelmet 
megvásárolni." Kölcsönt sem hajlandó adni, bár Tempefői 
kijelenti, hogy ha máshonnan nem, a közelgő diétán ösz-
szegyüjti az összeget: 1796-ban Csokonai maga tesz, ha-
sonló próbát az országgyűlésen, és hasonlóan jár, mint 
Tempefői a gróffal és a papokkal. Végül a kiváltásához 
szükséges összeg helyett pár aranyat kap Tempefői és 
kénytelen ezt is könnyezve megköszönni: hányszor jár 
Csokonai hasonlóan az ország legnagyobb urainál! Mikor 
ezt írta., még csak az első jelei vannak, hogy az irodalmi 
életnek átmenetileg az 1790-i felbuzdulástól is megnövelt 
mozgása megreked az egyre jobban felülkerekedő reakció 
szorításában. 

A Tempefői a magyar feudalizmus tükre arról az 
álláspontról, amelyet Csokonai 1796-ig következetesen 
képvisel világnézeti és társadalmi kérdésekben egyaránt. 
A Bégaegérharc aktuális tréfáinak is van éle a, feudaliz-
mus ellen, a nemesi bandériumok és az igazi feladatok 
megoldásához nem jutó országgyűlések ellen, stb. Az 
egérkirály segélykérő beszéde után e szavak következnek: 
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í g y buzdítja a sessiót 
És nagy hanggal pengeti, 

Hogy ő igér négy milliót, 
A köznép megf ize t i . . . 

Az egereknek diétájuk van, a békáknak — francia módra 
— konventjük. I t t a hadüzenet hírére 

Felháborodva zugának, 
Mint a József halálának 

Hi ré re a magyarok. 

Az egyik békavezért így jellemzi: 
Ez a Kriőr egy oktalan, 

De nagyszájú ú r vale1, 
A hazának egy hasztalan 

Hasnál mást nem hizlala; 
Nálunk is vágynák olyanok, 
Kik nagyszájúk s tudatlanok, 

Csak hasokat hizlalják. 
Egy másikról: 

Most már a par ton hevervén, 
Elnyúl t kövér hasával, 

Melyet sok jobbágyok zsirja 
Hizlalt, mint Kl imius irja 

Sok magyar földesúrról. 

2. 
A fiatal Csokonai materialista, nem hisz a lélek hal-

hatatlanságában, s teljes megnyugvást ad számára a 
halálnak a természet háztartásában való szerepe: 

Ez örök álomban ugy fogunk aludni, 
Hogy a r ró l magunk sem fogunk semmit tudni, 

És amit beszélnek a halottak felől, 
Hogy holmit csinálnak még sirjokon belől, 

Azok az élőknek setétes álmai, 
Mert csendesek minden holtak alvásai. 

Alusznak ők mélyen, mi pedig, kik élünk, 
Ö rólok álmokat látunk és beszélünk. 

A sás és а kövér részecskék meggyűlvén, 
Föld szinén maradnak s öszveegyesülvén, 

Azokat felszívják a fűnek gyökeri, 
Melyből azt a kövér nedvességet nyeri. 
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Mert lám a papnak is kövér a t inója, 
Ha temetőkertben van a kaszálója . . , 

í gy aluezunk mi, de vigyáz a természet, 
S nincsen munkáiban hízak és enyészet; 

Pontos forgásának örök karikája 
Egynek elfogytával másikat táplál ja . 

Mi voltiam magam is, míg meg nem születtem, 
Míg fűből s állatból e testet nem vettem? 

Aludtam mélyen a csendesség ölében, 
A miagam-nem-tudáe csendes éjjelében, 

Míg a természetből mint; annak egy megholt 
Részecskéje akkor ki nem fejlet tem volt. 

így fogok bomlani újonnan beléje, 
Mint annak egy piciny megholt részecskéje. 

A koporsó után, épen azt képzelem, 
Ami bölcsőm előtt történt vala velem: 

Aluszom, jó álom, mihelyt elenyészek, 
S élőből egy rakás minerále lészek. 

(Az álom.) 

Élete végén, Rliédeyné búcsúztatójában az egyházi 
szertartás keretében is elmondta ezt a filozófiát, mint a 
lélek halhatatlanságában nem hivők legtiszteletremél-
tóbb filozófiáját, Confucius ajkára adva, 

Ki csak annyit mondott, mennyit érzett s tudott, 
Ki világositott, de mégsem hazudott, 
Aki egy legrégibb s legnagyobb nemzietet 
Törvényre, erkölcsre s jó rendre vezetett. 

Konstancinápoly c, költeményében az izlám fanatiz-
musa képében minden vallásos fanatizmust, minden kié-
ri kai izmust támad, mert a népek fölemelkedésének, az 
emberiség boldagulásának akadályát lá t ja benne": 

Oh, e népre, oh mely sürü felhőt voua 
A szentség szinével bémázolt babona! 

Denevér babona, bagoly vakbuzgóság! 
Meddig lesz körmöci közt a mindenhatóság? 

Míg ülsz a királyok koronáján, kincsén, 
A vitézek kard ján s a népek bilincsén? 

Míg иг emberi nem hajdan a természet 
Együgyű kebelén nyugva heverészett, 

Nem emelted még fel kiáltásod szavát, 
Hogy keresd a vak é j fiainak javá t . 

Boldog volt a világ s e hiu név: Szentség 
Nem volt a legszörnyűbb gonoszokra mentség 
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Állott a természet örök építménye, 
Élt az emberiség legszentebb törvénye. 

De miolta ennek sok romlást szenvedett 
Oldalába raktad, bal madár! fészkedet: 

Azolta számodra rakja a lenyomott 
Értelem azt a sok felséges templomot. 

Azolta a d j a ki а kényért házából, 
Kikapván éhhel holt kicsinyje szájából 

A szent névre vágyó balgatag anya. is, 
Hogy tudjon mit r ágn i dervised foga is. 

Sok bolond kiadja utolsó fillérét, 
Leteszi a mennynek árendáját s bérét, 

Hogy mikor az oltárt építik számodra, 
Kecskeszőrt vihessen ő is oltárodra. 

Hát már hogy valaki bőjtölget péntekem, 
Hogy étlen s mezitláb jár a szent helyeken, 

Olyan nagy érdem-é egy-két liturgia, 
Hogy az ember azzal lehet isten f ia? 

S hogy paradicsomba és mennybe részt vegyen, 
Szükség, hogy skeleton és zarándok legyen? 

Különben nem lehet idvezült törökké, 
Ámbár emberséges ember volt örökké. 

Egy paradicsomot magának igy tetet 
Minden nemzet s abból kizár más nemzetet. 

Meglehetősen pajzán tréfálkozás után jutott el idáig: 
a háremről és egyebekről beszélt, hogy elterelje a figyel-
met arról, hogy itt nem csak török fanatizmusról van 
szó; de aztán egyre mélyebbé és egyetemesebbé válik: a 
természet, az értelem világosságától vá r ja az emberiség 
boldogságát és testvéri megértését: 

Természet! emeld fel örök törvényedet, 
'S mindenek hallgatni fogják beszédedet. 

E kézzel fogható setétség eltűnik, 
Az é jnek madara liuholni megszűnik. 

Egy jóltévő világ a mennyből kiderül, 
S a sok kigondolt menny mind homályba merü l . . . 

Emelkedj fel, lelkem! — előre képzelem, 
Mint kiál t felszóval egyet az értelem, 

S azonnal a setét kárpi tok ropognak: 
A szívről az a<vult kérgek lepattognak; 

Tárházát az áldott emberiség nyitja, 
Édes f iainak sebeit gyógyít ja; 

A szeretet lelke a földet bételi 
S az ember az embert ismét megöleli. 
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Eloszolnak a szent s a panaszos hangok, 
Boldogító érccé válnak a harangok. 

Azzal sok száz embertárson segítenek, 
Amin most egy c i f ra tornyot építenek. 

Siees, késő század! jövel, oh boldog kor! 
Én ugyan lelketlen por leszek már akkor, 

De jöttödre vígan zengem énekemet: 
Vajhia te csak egyszer említnél engemet! 

Ügy e bagoly világ nem rémítne tőle, 
Nemes útálással halnék ki belőle. 

Ez a vers a felvilágosodás diadalának legszebb, 
Petőfiig páratlan hangváltásai és végső himnikus emel-
kedése által is megkapó magyar jövendölése. A természet, 
az értelem szavára egymásra találó emberiség eljövendő 
boldog századát sokszor emlegeti másutt is verseiben és 
leveleiben s ettől az eljövendő emberi századtól vár ja a 
maga és társai megértését, a maga nagyságának elisme-
rését is akkor, mikor egyre inkább kétségbe kell esnie 
aziránt, hogy igazi mondanivalóját életében meghall-
gatják. 

Csokonai a magyar felvilágosodás legnagyobb köl-
tője. És mégsem apostol, mégsem mérhető a Petőfi vagy 
József 'Att i la mértékével. Költészetének egésze a polgári 
átalakulásnak először nekilendült magyar társadalom 
megtorpanását, minden ellenmondását, a haladás erőinek 
gyöngeségét is tükrözteti. Csokonai osztályhelyzeténél 
fogva is, osztályának, a magyar mezővárosok polgárságá-
nak fejletlenségénél fogva is a birtokos nemességhez, a 
magyar feudalizmushoz van kötve s helyzete még ke-
vésbbé teszi lehetővé számára, hogy a jövőnek dolgozva 
kiböjtölje a reakció idejét, mint a birtokos nemesség író-
tagjainak. Pályájának és költészetének elkövetkező for-
dulatai és tragikus • felőrlődése egyik legjellemzőbb ma-
gyar példája annak, mennyire nem lehetett szabad a leg-
szabadabb lelkű, legáldozatosabb író sem az osztálytár-
sadalomban. A magyar birtokos nemesség a jozefinizmus 
bukása után s kivált az abszolutizmusnak a Martinovics-
féle mozgalom vérbefojtásában tetőződő ellenforradalmi 
intézkedései nyomán újra nekibátorodott, megmerevedett, 
megfojtotta vagy többé-kevésbbé magához idomította 
azokat az írókat is, akik egy ú j világot mertek kívánni. 

4 Irodalomtörténet. 4 9 



Példa rá többek közt a magyar mezővárosok polgárságá-
ból jött legkitűnőbb írók egész sorának, Csokonainak 
és Fazekasnak, Daykának és Kármánnak s végül Katona 
Józsefnek sorsa. 

3. 
Hogy az apolitikus költőnek elhíresztelt Csokonai 

• mennyire eredendően politikai-szociális érdeklődésű volt, 
és hogy látszólagos passzivitása élete végén saj tó alá 
rendezett gyűjteményeiben mennyire a bénító társadalmi 
és politikai körülmények következése, arra az eddig idé-
zetteknél is jellemzőbb Az estve c. verse s ennek és az ezt 
megcsonkítva először közlő Diétái Magyar Múzsának tör-
ténete. 

Egy évvel Martinovicsék kivégzése után, amelynek 
kollégiumi pályájára végzetes pesti kirándulása közben 
ő maga is szemtanúja volt, Csokonai megjelent Pozsony-
ban a francia köztársaság elleni első nemesi fölkelés és 
hadiadó megszavazására gyülekező nemesség körében. 
Felgyülemlett régi verseit akarta Diétái Magyar Múzsa 
címen füzetes vállalat alakjában kiadni, arra számítva, 
hogy a lelkes hangulatban összesereglett urak ma jd csak 
megvesznek annyit, amennyi a nyomtatás költségeit 
fedezi. Az első füzetben mindjárt az ajánlás és egy rövid 
prózai előszó után következett Az estve; ez is mutatja, 
mennyire fontos volt számára éppen ez a vers. Az elősző 
annak magyarázatával kezdődik, miért nem alkalmi ver-
seket hoz. Azzal okolja meg, hogy „a themis — jog — és 
a politika tornácában még kevés ideig mulatván, az olya-
nokba könnyen meg talál tna botlani." Arra céloz ezzel, 
hogy a debreceni kollégiumból való kicsapatása után 
patakiak hívására az ottaniba ment jogot tanulni. De a 
jog leplébe bujtatott jogtalanságot, a feudális magyar 
jog észszerűtlen és ellenmondó paragrafusainak csűrését-
csavarását nem sokáig bírta. Egy még Patakról írt leve-
lében nyiltan megmondja, mennyire nem fér ez össze 
meggyőződésével, a felvilágosodás emberi filozófiájával: 
„Az én ifjúságomnak purgatórmma Patak, — s a benne 
uralkodó Démon a M (agyar) I(us). Exorcizáljátok vala-
hogy barátaim — mert megöl. A ti szentelt vitézeitekhez 
folyamodtam, óh Múzsák! S ti csak rettentőbbé tettétek, 
de nem űztéteki ki e z t . . . Csak azért is boldogabb vagy 
az én ítéletem szerint, óh kedves barátom! hogy M—I — 
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nem tanulsz. Ah boldogok azok, akik vagy emberi filozó-
fiát nem tanultak és M—I-re adják magokat, vagy a filo-
zófiát emberi módon tanulhatták meg, s nem voltak kén-
telenek M—I-t tanulni. — Látom én, Barátom, hogy mi-
helyt a természeten túl megyünk, minden szentség és igaz-
ság mellett bolondok maradunk. — A Természet az Isten, 
aki minket teremtett, aki nékünk törvényt adott, és aki, 
míg az ő szabási mellett maradunk, boldogít, mihelyt 
vagy kívüle vagy felette keressük a Valóságot, fájdalma-
san megbüntet. Mind balgatagság az oly tanulmány, 
amelv a Természet korlátján túl r a g a d . . . " (L. Irodalom-
történeti Közlemények, 1936. 471.) 

Más adatok is bizonyítják, hogy Csokonai számára 
a legszörnyűbb kín volt a jogi tanulmány. 

Mikor az országgyűlésen a nemesség elé lép versei-
vel, nem akar ja a számára megmásíthatatlanul idegen 
feudális jog és nemesi politika területét érinteni. A Diétái 
Magyar Múzsában régi bölcselkedő és tréfálkozó verseit 
akarta közrebocsátani — utóbb, hogy kelendőbbé tegye, 
kénytelen volt egyre több olyat is írni, ami a forradalom 
ellen buzgó nemesség politikai igényeit is kielégíthette, 
mint ahogy mindjárt elején kénytelen volt, hogy könyv-
nyomtatója készségesebb legyen iránta, ennek hasonló 
célzatú kantátéját is lefordítani. Az országgyűlés hangu-
lata és a cenzúra szigorítása óta egyedül hozzáférhető 
birodalmi sajtó tendenciózus híradásai folytán egyre 
inkább csak a terrort látta a forradalomlban ő is és egyre 
zavarosabbá váltak előtte is, egyre inkább feledésbe me-
rültek a forradalom és felvilágosodás kapcsolatai, a f ran-
cia nép küzdelmének kapcsolata azokkal az eszmékkel és 
célokkal, amelyekért ő is lelkesedett. Igv állhatott be ő 
is a forradalomellenes hangulat szítói közé. 

De Az estve még a közhangulat és cenzúra kénysze-
rétől megcsonkított alakjában is forradalmi ideológia ki-
fejezője. Műfaji kerete szerint afféle hangulatos leíró 
vers, amilyen a XVIII . században mindenfelé divatos 
volt. Az alkony hangulatát érezteti, azt szeretné tartóz-
taltni : 

Késsél még, setét éj, komor óráiddiai, 
Ne fedd bé kedvemet hideg szárnyaiddal. 
Ügyis e világba semmi részem nincsen, 
Mely bágyadt lelkemre megnyugovást hintsen, 
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Mikor a világnak l á r m á j á t sokallom, 
Kevélynek, fösvénynek csörtetését hallom, 
Mikor az emberek körül tem zsibongnak 
S kényektől részegen egymásra tolongnak. 

Ennyi maradt az 1796-ban nyomtatott szövegben a 
költemény egészen forradalmi társadalomkritikájából — 
az utolsó bat sor a kihagyottak helyébe lépett — s leg-
végül még az ennyiből nem is egészen indokolt panasz a 
holdvilághoz, a levegőhöz, az édes erdei hangzásokhoz, 
amit „hallhatnak a szegény pásztorok s munkások", mind-
ahhoz, amit nem foglalhat le magának senki, sem földes-
úr, sem királly, a természethez, melynek minden ember, ő 
is születése tényével „örökös földesura" lett. A panasz 
indokolása és nyomatékosabb része nem jelenhetett meg 
akkor. Az ideál, amellyel Csokonai kora társadalmát 
szembeállítja, az őskommunizmus : 

Bódult emberi nem, há t szabad létedre 
Mért vertél zárbékót tulajdon kezedre? 
Tiéd volt ez a föld, t iéd volt egészen, 
Melyből most a kevély s fösvény dézmát vészen. 
Mért szabtál hát ha tá r t önfiaid között: 
Ládd-é, már egymástól mind megkülönözött. 
Az „enyim", a „tied" mennyi lá rmát szüle, 
Miólta a miénk nevezíet elűle. 
Ha jdan a termő föld, mig birtokká nem vált, 
Per és lárma nélkül annyi embert táplált, 
S többet: mert még akkor a had és veszettség 
Mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség. 
Nem volt még koldusai akkor a törvénynek. 
Nem született senki gazdagnak, szegénynek. 
Az igazságtévő ha tá rkő és halom, 
A másét bántani nem hagyó tilalom 
Nem ado t t még okot annyi sok lármára , 
Mert az elégség volt mindennek határa . 
Nem állott volt még ki a kevély uraság, 
Hogy törvényt hallgasson tőle a szolgaság; 
S rozskenyérhéjbői is karácsonyja legyen, 
Hogy az úr tortátát s pástétomot egyen. 
Nem bírt még a k i rá ly húsz harminc milliót, 
Nem csikart ki tőlük dézmát és porciót, 
Melyből boldogokká tud ja őket tenni, 
Azaz tonkin fészket legyen miből venni. 
Nem bu j t el a fösvény több embertársától, 
Hogy ment legyen pénze a haramiától, 
Akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett, 
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Mert gonosz erkölccsel senkisem született. 
Nem is csuda, mert már a rétek árkolva 
És a mezők körül vágynák barázdolva; 
Az erdők tilalmáé korlát közt állanak, 
Hogy bennek a® urak vadjai lakjanak; 
A vizek a szegény emberekre nézve 
Tőlök munkált fákkal el vágynak pécézve. 

Könnyű felismerni, hogy a költemény Rousseau gon-
dolatainak is visszhangja. Benne vatn az emberi termé-
szet jóságának hite s minden emberi nyomorúságnak, 
igazságtalanságnak és gonoszságnak, a. föld magántulaj-
donná válásával kezdődő' társadalmi fejlődésből való 
származtatása. Hogy Csokonai Rousseau tanítványa, azt 
persze mindig, hangoztatták, hiszen nevét ő maga is élete 
fogytáig emlegette. De rendszerint csak szentimentaliz-
musa és magánosságvágya s legfeljebb még egyéni sza-
badságkultusza rokonát és ihletőjét látták benne. Ez a 
korai verse érteti meg igazán, miért választotta ideáljá-
nak: nem az öreg, beteg, üldözött Rousseau fáradt han-
gulatai, álmodozásai ragadták meg eredetileg, hanem* a 
forradalom ideológusa. Az egész Rousseaut, a szabad-
ság és egyenlőség harcosát szerette meg kora ifjúságá-
ban, ezért vallotta magát tanítványának, ezért mérte 
magát ú j ra meg új ra az ő „szabad" lelkéhez, és ezért me-
nekült legnagyobb nyomorúsága, csalódásai és megaláz-
tatásai idején is rousseaui hangulatokhoz. 

De ha a társadalomkritika elvi szempontja az egyen-
lőtlenség eredetéről szóló értekezés történetfilozófiájá-
ból adódik is, ai kép részleteiben és arányaiban a Csoko-
nai-korabeli magyar viszonyok tükröződnek, s ezért is 
marad meg a társadalomkritika jórészt a feudális föld-
birtokviszonyok kárhoztatásánál. Annak is legalább gya-
nítható az oka, miért irányult éppen Csokonai figyelme 
oly korán az ősi boldogság és a föld magántulajdonán 
alapuló társadalom rousseaui szembeállítására, míg Rous-
seau más XVIII . századi magyar tisztelői inkább csak 
a társadalmi szerződésnek a nemesség és az udvar vitái-
ban is felhasználható elméletével foglalkoztak. Az al-
földi mezővárosok kezdetleges, a naturális gazdálkodás-
ról az árutermelésre való átmenetet, kép viselő polgársága 
köréből kiemelkedők akkor is, a következő évtizedekben 
is különösen fogékonyak a felvilágosodás gondolatvilága, 
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a feudális társadalom polgári kritikája iránt, a nélkül, 
hogy ez a réteg politikai cselekvésre képes volna s ne 
félne sokszor a meglévő állapotoknál is inkább forrada-
lomtól és polgárháborútól. De ami külön a kommunisz-
tikus következtetéseket és vágyakat illeti, táján arra is 
érdemes gondolnunk, hogy éppen Debrecen környékén a 
földközösség egy formája a hódoltság maradványakép 
szinte Csokonai koráig eleven valóság, vagy legalább a 
köztudatban élő s a szegénységet izgató emlék. Csak 
Mária Terézia urbáriumának végrehajtása során szűnt 
meg lassanként, kárára a szegény parasztoknak és polgá-
roknak. Csokonai szép költeménye mindenesetre az al-
földi szegénység rohamosan növekvő nyomorúságának is 
tükörképe, Rousseau elmélete csak kalauza a nyomorú-
ság társadalomtörténeti magyarázatában. 

4. 
Ugyanabban a pataki levélben, amelyben a magyar 

jogtól való iszonyodását emberi filozófiájával indokolja, 
í r ja a következőket is, világos bizonyságául annak, hogy 
keserű lázongással mondott le azoknak az eszméknek a 
szolgálatáról, amelyeknek csak legfontosabb megnyilat-
kozásait emeltük ki az előbb elmondottakban: „Átkozom, 
barátom, az én időmet, az én születésem helyét, hogy 
. . . meg kell magamban fojtanom a sóhajtozó csuklásokat, 
hogy a világ bolondnak vagy perduellisnek (pártütőnek) 
ne nevezzen. . . Oh! va jha a következendő kor megtud-
hatná és megesmerhetné, hogy én nem saját hibám miatt 
nem lehettem azzá, amit óhajtottam, hanem illy okok 
miatt!" 

Valóban nem lehetett azzá, amit óhajtott és amire 
hivatása volt. A felvilágosodás legnagyobb költője szá-
mára a korviszonyok fojtogatása, saját reménytelen nyo-
mora, az ingadozás, a késő utókor előtt való halhatatlan-
ság vágya és a sírba hanyatló élet türelmetlen mohósá-
gától is fokozott természetes becsvágy közt lehetetlenné 
tette, hogy igazi út ján továbbhaladjon, hogy ezeket az 
eszméket hirdető s az életet ezek világánál tükröző nagy 
költészetet hagyjon az utókorra. 1796 után írt verseinek 
aránytalanul nagy része csak arra való volt, hogy álta-
luk régen megírt vagy tervezett és megiratlanul maradt 
igazi műveinek kiadását vagy legszűkösebb életfenntar-
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tása költségeit biztosítsa. Egy valóban nagytehetségű 
költő pályájának olyan ellenmondásaival állunk itt szem-
ben, amelyek mindennél élesebben rávilágítanak a kései 
feudalizmus állapotaira s arra, hogv milyen széles és 
mély szakadék állott a Csokonai világa közt és a közt a 
magyar világ közt, ameTyben élnie kellett. 1801-ben is 
fogadkozott, hogy ha addigi munkáinak kiadása megjele-
nik, ezentúl csak a halhatatlanságnak, a legnagyobb, nyo-
morúságában is feltétlenül eljövendőnek hitt emberibb 
és magyarabb világnak dolgozik. „Nem fogja többé még 
csak munkámat is látni ez ж egyrészről irigy és szőr-
szálhasogató s a mellett korhely időszakasz, másrészt a 
Helvetius baglyát realizáló, obscurant és üldözni szerető 
világ. Ha írok is, aminthogy már én a nélkül nem tartha-
tom fenn létemet, írok a boldogabb maradéknak, írok 
a XX. vagy XXI. századnak, írok annak a kornak, amely-
ben a magyar vagy igazán magyar lesz, vagy igazán 
semmisem" — mondja Márton Józsefnek március 19-én 
írt levelében és példaképéül jellemző módon Bessenyeire 
utal, akinek munkái a felvilágosodást üldöző cenzúra 
miatt hosszú idő óta nem jelenhettek meg: „Teszek úgy, 
mint Bessenyei György, ama mind rendre, mind érdemre 
első magyar literátorunk, akiről a dolog esmérői nem tud-
ják meghatározni, akkor volt-é nagyobb, mikor Bécsben 
a becsületnek és hazafiúságnak közpiacán tündökölt, 
vagy most, midőn Bakonyszegen a mi horizonunk elseté-
tedését úgy nézi, mint a földnek golyóbisa alá fordult, 
de azért teremteni meg nem szűnő nap." íme, a felvilágo-
sodás földalatti folytatódásának kifejezése. Persze, Bes-
senyei és Csokonai társadalmi helyzete közt mégis csak 
döntő különbség volt, ezért kellett Csokonainak mé^is 
újra meg ú j ra megalkudnia, szinte napi kenyeréért kan- , 
tálnia. Mátyási József, a voltaireiánus gróf Fekete János 
verselgető titkára azt írta Csokonainak, amikor ez szó-
szólóul kérte föl gazdája előtt: „A tapasztalás bőven 
megesmertetett engemet a mi nagyaink szalmatüzével : 
míg csak dicsérni vagy ingerelni kell, magno promissores 
hiatu; mikor cselekedetre kél a dolog, nem akarásnak 
nyögés a vége. A még továbbá kevés volna, ha csak a 
tulajdon természetéből folyólag kellene, de ami keserve-
sebb iga, erkölcsiképen is taksásokká kényteleníttetik 
azoknak lenni a szegény legény." Csokonai is taksása lett 
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nagyuraknak, érett évei energiáinak nagy részével, köl-
tészetével s mondhatni, életével is fizetett soha el nem 
ért kegyekért: azért, .amit azért fogadott el, hogy mun-
káit kiadhassa s módja legyen ú j tervein dolgozni, ú j ra 
meg új ra külön meg kellett szolgálnia alkalmi magaszta-
1 ásókkal és dedikációkkal. 

A legjellemzőbb és legmegrendítőbb példa az utolsó, 
A lélek halhatatlansága címen ismert halotti búcsúztató-
nlak története. Mielőtt lihédey gróf megrendelte nála 
felesége búcsúztatóját, Csokonai többször magasztalta 
már nyilvánvaló számítással a család áldozatkészségét; 
utoljára egy külön hosszabb episztolában beszélte el ál-
mát arról, hogy a gróf szárnyas lóval siet segítségére, 
hogy munkáinak az ország különböző részeiben akadozó 
nyomtatását sürgethesse. Erre, ágy látszik, egyáltalán 
nem reagált a megszólított, de mikor néhány hét múlva 
felesége meghalt, eszébe jutott az éhenkórász poéta, s 
meghívta, hogy tartson a temetésen verses búcsúztatót. 
Ennek a megbízásnak következménye A lélek halhatat-
lansága, Csokonai híres hattyúdala, ennek következménye 
az örökölt tudőbaját akuttá tevő s így közvetve halálát 
okozó tüdőgyulladás. S a feladatszerű alkalmisághoz való 
alkalmazkodás ellenére valóban szép költeményért, a leg-
szebb halotti búcsúztatóért a nemes gróf és környezete 
részéről jövő hála: 100 F t , amelyet, csak reklamációra 
kap meg hónapok múltával, széles körben való megszó-
lása azért, hogy halálos betegségében elmulasztotta a 
toron és búcsútisztelgésen való megjelenést és a versnek 
magának a dogmatikus teológia igényeihez értelmetlenül 
hozzáigazított tolvajkiadása. Csokonainak ezzel az ügy-
gyei kapcsolatos levelei (Rhédeyhez, Sándorffyhoz és 
Kazinczyhoz) külön figyelmet érdemelnek. Mint ezekből 

. kiderül, az a hír járta, hogy évi járandóságot kap a bú-
csúztatóért a gróftól, vagy a bihari nemességtől, hatalmas 
összegű, 10.000 Ft-os alapítványról beszéltek, ő pedig ott 
állt egy garas nélkül (mert az utolsó támogatás, amelyet 
a. Lilla ajánlásáért kapott Erdődinétől, a végzetes váradi 
kirándulásnak és ottani ápolásának költségeire ment el), 
a betegségtől elnyomorítva, legvöngülten, a két év előtti 
tűztől még mindig kormos, rozoga házukban. „Ha minden 
100 frtra, mely a jóttevő Széchenyi- és Festetich-familiá-
tól számomra jön, egy kálvinista búcsúztató akad, mint 
a Czinderyné (Erdődiné) 100 ír t jára, úgy sem pénzem, 
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sem kedvem nem lesz" — panaszolja Kazinczynak. Végül 
is csak „mint versificator és mint a halotti pompán dol-
gozott egyéb kézmívesek" s nem mint költő fogadja el és 
nyugtázza la nyomorúságos bért. Előző, hosszú és ud-
variaskodó formája ellenére, egész felháborodását és 
megvetését is kifejezésre juttató levelében azt is meg-
mondja: „az etiquetteben való hibítást más úri udvarnál 
azzal expiáltam volna, hogy azon ceremóniás küszöböket 
szentségtelen lábaimmal soha többé nem érdekeltem 
vo'lna." Tudatában van, mily ein áldozatot hozott: „így 
szenvedett az én becsületem, így az én nyugodalmam: 
míg más oldalról mellemnek a váradi gyulladás által meg-
romlott belseje mind jobban fogyatkozni, elmém és ked-
vem tompulni, szomorodni, komorodni s egészségem a 
maga fő principiumiban bontakozni kezdett. Ehez az 
öszveroncsoltatott systemához nem kellett már egyetlen 
ütésnél több: és az is becsülettel elérkezett. Láttam a 
tőlem ellopott, értetlenül lehányt, vetett, Absyrtos mód-
jára ímedeiai kezekkel tagokra darabolt, széjjelzilált poé-
mámat — nevem alatt — hírem nélkül világ elébe bo-
csátva." A kompromittálónak érzett kiadás önkényes 
megjelentetése betetőzi azt a folyamatot, amelyben ki-
szolgáltatottsága tudatossá vált benne. 

Azok a nyilatkozatai, melyek hivatástudata és hely-
zetének kényszerűsége közti vergődését fejezik ki, fel-
hatalmaznak arra, hogy egész költői hagyatékában is 
végre arra fordítsuk a legfőbb figyelmet, annak az alap-
ján állapítsuk meg helyét az egész magyar irodalmi fej-
lődésben, azt tekintsük az igazi Csokonainak, akit az 
állami és társadalmi cenzúra nem terelt el a nagy emberi 
és nemzeti témáktól, aki nem néhány könyöradományo-
kat hullató nagyúrnak és vele barátságosan együtt lak-
mározó és mulatozó falusi nemesnek énekelt, hanem a 
szegény pásztorok s munkásoknak is, az egész emberiség-
nek, nem a maga nyomorult kora, a forradalom réme elől 
riadt kompromisszumba menekülő hivatalos nemzetének, 
hanem eljövendő emberi századoknak, aki, mikor magyar 
hajnalhasadásról beszélt, „benne a huszadik századot 
képzelte" és hitte, hogy ez az eljövendő kor a maga ősei, 
a maga hirdetői és előkészítői közé fogja számítani. 

Ennek a Csokonainak teljes megértése és további 
fejlődésében a kényszerhez való alkalmazkodás és ellene 
való lázongás szerepének állandó figyelembevétele vezet-

• V 
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het csak el Csokonai egész sokrétű költészetének helyes 
értelmezéséhez, többek közt annak megértéséhez is, ho-
gyan lett a népmesére és népdalra páratlan érzéke és 
ösztönös élvezésük ellenére racionalista gőggel és mű-
költői féltékenységgel tekintő költő, akit a Tempefőihm 
látunk, a reakció győzelme után kurucos lázongásból 
annak a demokratikus, plebejus népiességnek legfőbb 
előzményévé, amely Petőfiben éri el kiteljesedését. 
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