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Áprily Lajos dráma-
töredéke Csokonairól

Csokonainak nemcsak életében volt bal-
szerencséje a színpaddal, hanem halála után
is. S itt most nem színjátékainak későbbi
sorsára, hanem az életéről készített színpadi
művekre gondolunk elsősorban.

18s4-ben Csokonai szerelme címmel
Szigligeti Ede írt háromfelvonásos nép-
színművet a tragédiába illő komáromi
szerelemről; 1883-ban Rákosi Jenő
Tempefői címmel (Erkel Elek zenéjével)
operettet írt a költő életéből; műve végén a
szerelmében csalódott, árván maradt poéta
hetyke garabonciáskodással búcsúzik a
közönségtől:

Én megyek keresni várost
Mást, mert széles a világ;
Kérdem a közönség már most Itt
minő jutalmat ád?
Nem sok az, mit tőle várok,
Jegyben a jó kedvvel járok:
Fekvő ágy, terített asztal,
Egy pohár bor megvigasztal...

Az a farsangoló, tervtelen, csélcsap
anekdotahős mókázik itt a deszkákon,
amilyennek a kiegyezéskori tarokkozó,
anekdotázó társadalom látta, láttatta a
költőt, nem véve tudomást nagy országos
terveiről s arcának tragikus vonásairól.

Igazi fölfedeztetése a színpadon is akkor
kezdődött, mikor a Nyugat első nemzedéke
kezdte fölfedezni igazi arcát.

1911 januárjában, a Nyugat emlékezetes
vígszínházi matinéján színre került Az
özvegy Karnyóné, s előtte elhangzott
Adynak erre az alkalomra írt ódai szépségű
verse, a Vitéz Mihály ébresztése s Hatvany
Lajos megnyitó beszéde: Mit hagyott ránk
Csokonai? A február 28-i második
előadásra pedig Móricz Zsigmond írt egy
„hangulatcsináló novellát" Lábnyomok a
porban címmel. A csurgói környezetben
játszódó 'hangulatrajzban már föltűnik a
műveletlen, kisszerű, provinciális
környezetben fuldokló, vergődő tehetség
képe.

A Nyugat-matiné s a novella megírása
bizonyára új ösztönzést adott az író-nak,
aki 1905-ben, az Uránia című fo-

lyóiratban már nagylélegzetű fölfedező
tanulmányt írt a tragikus sorsú debreceni
géniuszról.

1913-ban benyújtotta Csokonai című
drámáját a Nemzeti Színháznak, de a
színház akkori igazgatója, Tóth Imre - mint
ismeretes - nem fogadta el. Az Est
tudósítója előtt a darab régies nyelvére
hivatkozott, meglehetősen naiv érveléssel
„Az új darab nekem nem tetszett. A
szereplők mind régi nyelvet, Csokonai
nyelvét beszélik ... Ma már a hatodik,
hetedik osztályos gimnazista is fejlettebb
nyelven beszél és ír, mint Csokonai ..." Így
jelent meg a darabnak öt jelenete
mutatványként a Nyugat 1913. évi no-
vemberi számában, mégpedig az I. fel-
vonás 1-3., a II. felvonás 3. és a III.
(utolsó?) felvonás 7. jelenete. Mindössze
ennyi az, ami Móricz művéből fennmaradt,
de ez az öt jelenet is jól mutatja, hogy a
Lilla-szerelem volt a dráma magja, a
komáromi megismerkedéstől Vajda
Julianna férjhezmeneteléig és ...? A „Búcsú
Lillától" címet viselő, ránk maradt utolsó
jelenetben a költő Duna-almáson találkozik
1802-ben a már férjes asszony Vajda
Juliannával, hogy megkapja költői
ragyogástól övezve azt, amit egy józan,
nyárspolgári házasságban bizonyára soha
nem élt volna úgy át: kedvese üdvözítő
csókját. Az író leánya, Móricz Virág Apám
regénye című életrajzi művében így
mutatott rá a dráma magjára: „Akkor
(1913-ban) írt először drámát Csokonai
Vitéz Mihályról, oda is adta a Nemzeti
Színháznak, de Tóth Imre igazgató azt
felelte rá: nem jó. Nem volt jó, ő se volt
vele megelégedve, el is égette, de nem
felejtette el a magját: a nyárspolgári élet
bénító hatását, melytől megőrül a tiszta
ember. Ez után a kudarc után írta a
Nemezist, melyben csak úgy gőzölög a
hivatalnok-réteg penetráns, megrekedt
levegője." S Móricz egykorú
nyilatkozatából is ki-tetszik, hogy drámája
mennyivel több volt, mint egyszerű
szerelmi dráma : „Drámámból egy olyan
Csokonai lép elő, akitől Tóth Imre
megijedt. n a magyar közállapotokat
rajzoltam, amelyek bizony nem nagyon
hízelegnek a régi embereknek." A költő
szerelmi tragédiáját tehát mint társadalmi
tragédiát ábrázolta: az egzisztenciális
bizonytalanságban vergődő Csokonai - kora
egyik legnagyobb szelleme - nem kap-hatja
meg a módos polgárleányt. („Jaj, Lillám is
a tirann törvénynek / S a szokásnak
meghódolt" - panaszolja A tihanyi
echóhoz.)

Móricz Virág szerint az író maga sem
volt a darabbal megelégedve: s valóban,
ekkor még (akárcsak a Lábnyomok a
porban című novellában) még túl sok
színt kevert a dráma nyelvébe Csokonai
palettájáról (láthatóan megmárosodva a
költő életteljes prózájától, egész
részleteket vett át belőlük), a régi stílus
alatt azonban - kissé groteszk módon,
néha már anakronisztikusan - egészen
modern ízű szerelmet ábrázol.

1924-ben, a Simonyi Mária iránti fel-
lobbanás idején vette elő újra a régi témát,
a színésznőnek szánva az új darab
főszerepét. Az adatokból úgy látszik, hogy
lényegében a korábbi szerelmi drámát írta
újra, új hangsúlyokkal. Móricz Virág ezt
jegyezte föl az új változatról: „A régi téma
új színekkel. Csokonai polgárlányt szeret,
s nem veheti el. Régen nem tudta megírni,
mert akkor a be-teljesült szerelem felé
vitte minden - most megérti, hogy van
olyan helyzet, mely a lehetetlenbe szakad
..." Sajnos, az új kidolgozás is az első
sorsára jutott: az író elégette - ezúttal a
főszerep-re kiválasztott színésznő közönye
miatt. (Nem volt hajlandó a Lilla-szerep
kedvéért visszaadni egy másik szerepét.)
Pedig az írót most is nagyon foglalkoztatta
a téma. A Magyarország című lapnak így
nyilatkozott: „Az egész darab tulaj-
donképpen egy pontos korkép. Csokonai
korát eleveníti meg. Húsz szereplő van
benne ... Csordultig tele vagyok vele."

Sajnos, mégsem hozta világra a művet,
pedig Csokonai iránt érzett rajongó tisz-
telete, kiváló valóságérzéke, nagy tárgy-
ismerete s írói létének a költőével egyező
sok rokonvonása kitűnő drámát ígért. Még
az első változatról írta: „Kerek
hatvannyolc könyvet olvastam el ehhez a
drámámhoz. Színpadra vittem Csokonait
úgy, ahogy megismertem az írásaiból, és a
kortársak írásaiból .. . Nem holmi
romantikus színdarabot eszkábáltam
össze, de egy új, bátor Csokonai-életrajzot
írtaim."

Nagy veszteségünkre mindössze az
1913-ból fennmaradt őt jelenet idézi csak
ezt a nagy szándékú életrajzi drámát
Csokonairól.

Míg Móricz nagy koncepciójú, mély
lírájú Csokonai-drámáját a Nemzeti
Színház igazgatója elutasította, hamarosan
mégis színre került egy Csokonai-színmű
az ország első színházában: Csathó
Kálmán Lillája. (1928 februárjában volt a
bemutató, négy évvel azután, hogy Móricz
„csordultig telve" a témával, hozzáfogott
korábbi drámája újra-



írásához.) Csathó, a Nemzeti akkori fő-
rendezője, drámájában éppen a Móricz által
választott komáromi epizódot vitte színre,
nagyjából abban az ügyes anekdotizáló
modorban, amelyben 1924-ben megjelent
Csokonai-regénye, a Földiekkel játszó égi
tünemény is készült. A regény színpadra írt
fejezeteit azonban megtoldotta még egy
felvonással: 1802 márciusában Csokonai
újra találkozik Lévainévá lett Lillájával
Komáromban. Móricznak a Nyugatban
meg-jelent drámatöredékében szintén ez
volt a végjelenet. Fölösleges a két dráma
lélekrajzának, társadalomrajzának össze-
mérése: elég, ha annyit állapítunk meg,
hogy Csathó nem sokkal lépett túl a
Szigligeti- és Rákosi Jenő-féle népszín-
műves, anekdotizáló stíluson.

Három évvel Móricz második dráma-
terve után, 1927-ben jelent meg Az Erő
című lapban Németh László első Csokonai-
tanulmánya. A friss szemléletű fölfedező
tanulmányban a fiatal író egy Csokonai-
dráma tervét is átnyújtotta az olvasóknak:
nemcsak koncepcióját, hanem részletesen
felvonásokra, szinte jelenetekre beosztva.
A tanulmányból kiderül, hogy - Móricztól
eltérően, s eredendő írói hajlamának
megfelelően - absztrahál: Csokonaiban egy
sajátosan magyar alkotótípust, a „magyar
Faust"-ot akar-ja megírni, sőt úgy látszik,
hogy a legmagasabb rendű műfajra: drámai
költeményre gondol. Itt már nem a szerelmi
dráma tölti ki az öt felvonást, hanem az
egész költői sors, bár „perdöntőnek" -
akárcsak Móricz - ő is ezt érezte. De lássuk
magát az író vázlatát: „Már látom is ennek
a drámai költeménynek a felvonásait. Az
első Debrecenben ját-szik. A kollégiumi
diákból ,megbízott tanárrá serdült
borbélyfiúnak alacsony lesz a debreceni
mestergerenda. Már meg-írta a kissé kusza,
de jókedvű Békaegér-harcot, a feudalizmus
paródiáját és a magyar poétasorsot
vígjátékban sirató Tempefőit. Megírta a
Déli aggodalmat, Marosvásárhelyi
gondolatait s a Lilla-dalok egy részét. Nem
csoda, ha beleütközik a kollégiumi
szellembe, akár-milyen engedékeny volt is
az akkortájt Talán ha belátta volna, mi vár
rá, meghunyászkodik, de egyelőre fiatal, s
erejét és igazságát érzi." Valóban itt volt
Csokonai pályájának első nagy sorsfordu-
lója, s az író ezt jól érezte meg, bár ak-
koriban még nem esett szó kicsapatásával
kapcsolatban a jakobinus mozgalomról,
amelynek bukása 1795-ben nagyban
belejátszott e sorsfordulatba. A második

felvonás Pozsonyban játszódnék Németh
László drámai költeményében: „Nekivág a
világnak, amelyről a költő hiszi
legszentebbül, hogy neki áll, noha neki áll
legkevésbé. Pozsonyban mutatnám be őt
másodízben. Már megtanulta, mi az, mások
kenyerén élni. S tudja, hogy a borbély
fiának szerénynek illik lenni. Verses
országgyűlési tudósításokat szerkeszt, s a
Diétai Múzsába sok kalendáriomba illő
vagy aktuális lojalitástól csöpögő
versikélés közé becseni néhány kiválóbb
versét. Sajnos, még oly alázat és még annyi
hazafiúi melodráma sem kelti föl a magyar
urak adakozókedvét. Így vetődik
Komáromba, ahol a per-döntő felvonás
játszik." S a döntő fordulat, ahol a külső és
a belső erők - a társadalmi szokás ,;tirann"
törvényei s a szerelem és a költészet
tragikusan diadalmaskodó erői -
összecsapnak, a harmadik felvonásban
következik be: „Ha van lehetőség a
boldogságra, most van. Megismeri Vajda
Juliannát, akit később egész szerelmi lírája
középpontjába állít. A Lilla-dalok s az
ódák kora ez, kezdődik Vitéz és Lilla
enyelgő párbeszédeivel, s végződik az
Utolsó szerencsétlenség és a Tihanyi
echóhoz emberibb szomorúságával. Olyan
óriási jelentőségű volt-e ez a szerelem?
Elcsúszhat-e egy csírájában leforrázott
szerelmen egy f ér-fiélet? Nem valószínű.
Vajda Juliannában legalább annyi a
szimbólum, mint a valóság. A költő
szerelmét jelenti, az egyetlen, nőtől
független szerelmet, a boldogság után
kinyújtott kezet, melyet gonoszul leütnek."

A negyedik felvonás a csurgói
nyomorúságos tanárkodás, amely még így
is éden volt ennek a szüntelenül újért
küzdő játékos, fáradhatatlan szellemnek:
„A negyedik felvonás Csokonai csurgói
tanárkodása. A költő már tudja, mi a
költősors, és iparkodik a vidámabb
oldaláról fogni. Itt mutatja meg, mennyi
jókedv kallódott el benne, s mennyit
konzerválhatott volna egy darab bizonyos
kenyér. Megírja Karnyónét, amely
operettszerű harmadik fel-vonásától
eltekintve, egész jó komédia, s megírja a
Dorottyát, a megújhodás korának első
irodalmi remekét. De itt is ki-telik a
dicsőség." Az ötödik felvonás már
Debrecen, az elhamvadt kis ház és város,
az elhamvadt, beteljesületlen remények:
„Az Alföldet átgyalogolva vetődik haza. A
csiszolgatás, a reménytelenség és
filozofikus elmélyedés kora ez, a
csodálatos anakreoni dalok, a Szélhez írt
óda s a Lélekhalhatatlanságról írt nagy
koncepciójú, de inkább művé-

szien bölcselkedő, mint meggyőzötten
vallásos költemények kora. Az öccsét
elvitte a tüdővész. Ő is beteg. Mögötte az
Alföld és a költők betegsége, körötte az
édesanyja, néhány barát s a filozófia.
Kiadta Kleist-fordítását és a Dorottyát, s a
fiókjában maradt az Ódák, a Lilla-dalok, az
anakreoni énekek s minden drámája. Még
olvashatta Kisfaludy verseit, s hallhatta az
országra szóló sikert, és gondolkozhatott az
emberi igazság-szolgáltatáson. Néhány év
múltán Kölcsey avval magyarázta
költészete alantasságát, hogy szegény
szülőktől származott." A témához négy
évtized múltán ismét visszatért, legalább
gondolatban, az író; 1969-ben megjelent
önéletrajzi pályaképe megvilágítja, mi is
volt a tervezett dráma alapgondolata: „Úgy
éreztem, én is az édenalapító, az életet bol-
dog játékká varázsló természetek közé
tartoznék voltaképpen; az őrültség volt az,
részben a magamé, ami kertjeim sor-ra
elrontotta. Magyarországon ez az őrültség a
szokásosnál is sivatagibb, s az oá-
zisteremtés vágya épp ezért olthatatlanabb,
kétségbeejtőbb. Kerestem hát a hőst, akin a
kis oázisok 's a sivatag harcát bemutassam.
Csokonaira, a nagy magyar vándorpoétára
gondoltam, aki, bár-merre vetette rövid
élete, a szívéből csurgó báj, szépség körül
mindenütt egy kis mozarti szigetet
teremtett, amelyet a sivatag újra s újra
elvett tőle. A magyar szellem olyan típusa
ő, úgy éreztem, mint Faust a német titok-
ostromlásnak, intellektuális
telhetetlenségnek. A róla írandó drámai
költemény azonban távoli, egyre
továbbsöpört terv maradt, amint az ma is."
Reméljük, hogy a sokáig sodródott nagy
téma művé érlelődik, s megszületik ez a
nagy koncepciója „magyar Faust" a
Sámsonban vagy a Négy prófétában
kipróbált s diadalra vitt tagoló versben.
Csokonai filozófiai és zenei ihletettségű
költészete szinte ki-ált egy ilyen
filozofikus drámai költemény után.

A filozófia szüremkedett be Áprily Lajos
Csokonairól tervezett drámájába is, amely
a 30-as, 40-es években kezdett érlelődni.
Sajnos, csak töredéke maradt fenn, de így
is érdekes s értékes dokumentuma egy új
felfogású, újszerű esz-közökkel dolgozó
Csokonai-drámának.

Az író, aki évente végigolvasta a deb-
receni költő összes munkáját, szinte ma-
gába szívta a versek mozarti zenéjét,
formagazdagságát. Abban a szerencsés
helyzetben voltam, többször megfordul-
hattam a kis szentgyörgypusztai házban,



ahol a puritán dolgozószobában ott függött
Csokonai képe. Beszélgetés közben jött
szóba, hogy van egy drámaterve is a
házigazdának a debreceni költőről, s
fölvillanyozott, mikor elmondta, hogy
fantasztikus, álombeli jelenetek is van-nak
benne: például Csokonai találkozik
Rousseau-val Párizsban; meghívják a
Francia Akadémiára stb. Igyekeztem rá-
bírni, hogy vegye elő, fejezze be, vagy
legalább néhány részletét mutassa be a
rádióban. Sajnos, sok más munkája miatt
nem jutott hozzá, s betegsége, szeme
romlása később 'megakadályozta a tervezett
dráma megírását.

Unokáját, Jékely Adrienne-t a gazdag
írói 'hagyaték rendezésekor figyelmeztet-
tem a szóba került Csokonai-drámára, s
örömmel hallottam tőle, hogy „a Nagy-
papa" valamikor neki is beszélt e tervéről,
sőt néhány részletre ő is emlékezett,
például arra, hogy a drámában Csokonai
találkozik Rozáliával, Rousseau-val stb.

Nagy volt az örömöm, mikor egyszer
csak arról értesültem, hogy előkerült a
dráma vázlata s az I. felvonás 1. jelene-te.
Persze, ez fájdalmasan kevés, de az egész
koncepció így is földereng belő-le, s
érdekes maga az első jelenet is.

A következőkben Áprily Lajosnak ezt a
kiadatlan drámatöredékét ismertetem, a
család szívességéből a szükséges meg-
világosító jegyzetekkel. (A rövidítések egy
részét feloldottam.) Maga a dráma-töredék
az írónak egy kék fedelű füzetében maradt
fenn több Csokonaira utaló följegyzés
társaságában.

Áprily Lajos: Drámatöredék Cso ko -
n a i ró l .

A képek:
1. A nagybeteg.
2. A megvalósult Ermenonville.
3. A kollégiumi rehabilitálás.
4. Tihanyi echo intermezzo.
5. Marosvásárhely. A megjelent könyv

ünneplése.
6. A másvilág.

1 . Kép:
Szereplők:

Csokonai
Az édesanya
Szentgyörgyi doktor (fizikus)
Soltra János tógátus diák
A szomszédasszony
A Wolf-könyv. Rousseau-kép
Az álomképek motívumai:
1. A kicsapott Csokonai sebe
2. Lilla-fájdalom
3. A kérelmezett föld (Ermenonville)

4. A ki nem adott művek (Kisfaludy
S.)

A mecénások és tipográfusok
5. Erdélybe vágyás (Aranka Gy.)

2. Kép:
Szereplők:

Pásztor-ember
Csokonai
Lilla
Himfy és Róza
Lavotta
A megjelent kötet hozója
Költői verseny. Csokonai az új kötetből,
Kisfaludy a Csokonai Himfy-kötetéből
felolvas (Kocsi)

3. Kép:
Nagyterem. Professzori kar. ifjúság.
Classika prof. Szilágyi - Budai Ézsaiás
stb.
Üdvözlés, bocsánatkérés. Érzékeny
válasz. Ünnepi műsor. Kantus. Szavalat.
Hafiz sírhalma (lányok kara).

4. Kép:
Előbb madárhang. Lány-, aztán fér-
fikórus. Aztán együtt. Echó innen. Echó
onnan.

5 . Kép :

Vásárhely : Erdélyi Nyelvművelő Tár-
saság.
Aranka stb.
Kik még? Bolyai?
Az Árpádiász ünneplése. Részlet az
Árpádiászból.

6 . Kép:
A megénekelt Sárközy-lány
Rozália.
Az édesapja: József.
Dr. Földi.
Martinovicsék közül valaki, valakik?
Rhédeyné. . .
Kapcsolás: Lélek halhatatlansága.

7 . Kép:
A halál.
A debreceni nagyharang.
Az édesanya.
Ki még? Szomszédasszony?
A diák visszajön?
Felolvasás a Lélek halhatatlanságából.
Misi „erősen alszik".
Meghalt. Ráborulás.
A Wolf-könyv a földre hull.

E hat, illetve hét képből úgy tetszik,
hogy az író voltaképpen egyfelvonásos-

ra készült: a nagybeteg költőt bemutató i.
kép lényegében csak a keretet adja meg a
következő öt „álomképhez".

Az „i. Kép a költő csalódásait sorol-ja
elő. (A „Wolf-könyv" Christian Wolf
kantiánus filozófus műve, az Elementa
Matheseos Universae, amely a hagyo-
mány szerint Csokonai utolsó olvasmánya
volt halálos ágyán.)

A 3. pontban említett „kérelmezett föld"

a költőnek arra a vágyálmára utal, hogy
egyik munkája honoráriumaként Debrecen
határában szeretett volna meg-kapni egy
kis legelődarabot, közepén egy csergedező
forrással.

A 4. pontban a „ki nem adott művek" s
Kisfaludy Sándor említése, valamint a
mecénásokra és a tipografusokra való
célzás a költő meghiúsult kiadási terveit
idézi, s azt az egyik legsúlyosabb sebét,
hogy a Lilla-dalok szerelmi regényének
18o3-ra tervezett kiadásában Kisfaludy
Sándor megelőzte egy - sokkal gyengébb -
verses szerelmi regény-nyel, az 1801-ben
megjelent Kesergő szerelemmel. (Erről a
költői versengésről - és versenyről -
különben a 2. képben esik szó.)

Az Erdélybe vágyás arra a motívumra
épül, hogy az 1793-ban Marosvásárhelyen
megalakult Erdélyi Magyar Nyelvmívelő
Társaság a debreceni költőt tagjai közé
választotta, s Csokonai maga is szeretett
volna Erdélybe eljutni, amint erről Aranka
Györgyhöz, a társaság titkárához írt levele
tanúskodik: „Biztat engemet a szűk Erdély
... biztat engemet ez a kis Tartomány, a
melynek nemes törekedései a Duna s a
Tisza négy tágas circulussait
megszégyenítik. Vajha ti hozzátok, Bethlen
fejedelem Tartományának nagylelkű
polgárjai! - Vajba ti hozzátok csak egyszer
béutazhatnék: akkor - oh akkor Volga és
Caspium ki-költözött lakosinak, édes
elhunyt őseim-nek ereklyéit bámulhatnám
máz nélkül való egyenességetekben!"

A második képben Csokonai és Lilla,
illetőleg Himfy és Róza (Kisfaludy Sándor
és Szegedy Róza) találkozásában a két
szerelmi dráma párhuzamát látjuk. A
„megjelent kötet" arra vonatkozik, hogy
váratlanul kiadásra kerül Csokonai Lilla-
kötete (a valóságban csak a költő halála
után került ki a nyomdából), s
megkezdődik a költői verseny. A Pásztor-
ember s a muzsikus Lavotta bizonyára
azért vannak a színen, hogy Csokonai
javára döntsék el a költői vetélkedést.

A 3. képben a debreceni Kollégium



nagytermében - Csokonai egykori ki-
záratásának helyén - megtörténik reha-
bilitálása. (Szilágyi Gábor és Budai
Ézsaiás tagjai voltak az iskolai sedesnek,
amely a költőt kizárta a főiskolából.) A
Hafiz sírhalma című vers voltaképpen
Csokonai allegorikus vágyálma holta utáni
megdicsőüléséről; erről már Ady ezt írta:

Gyepedze sírján úgy, amiként Hafiz
Sírján szüzekkel ő tartata tort .. .

E jelenetben bizonyára fölhangzott
volna a „lányok kara" előadásában Cso-
konai versének kórusbetétje:

Légy idvez, óh, Hafíznak
Sírhalma, mellybe nyugszik
A rózsabokrok alján
Kelet édes énekesse..

A 4. képet a kézirat is „intermezzó"-
nak mondja, s az innen-onnan felelgető -
bizonyára megzenésített - Csokonai-ver-
sek a költő egyre növő népszerűségét, az
utókor szívébe való „beérkezését" hiva-
tottak ábrázolni.

Az 5. kép Marosvásárhelyen játszódik.
az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Tár-
saságban. A Társaság köszöntésére írta
Csokonai híres szép filozófiai költemé-
nyét, a Marosvásárhelyi gondolatokat.
Ebben a magyarság eredetének kérdését is
érinti, mivel az említett társaság tervében
történelmi források, oklevelek ki-adása is
szerepelt:

Mondd meg nékem, komoly fuvallat!
látod-é Azt a Volga
síkját,
melly vólt az Árpádé?

Vannak-é ott, kik még mogorul
szóllanak? -

Sóhajtasz, - elsuhansz, - értem, -
elmúltanak.

Az Árpád-eposz, amelyet Csokonai
élete fő művének szánt (tervezetével és
félszáz elkészült sorával negyedszázad-dal
megelőzte Vörösmartyt, a Zalán futását)
így kerül az Erdélyi Nyelvmívelő
Társaság elé a drámatervezetben, ahol a
darab szerint nagy ünnepléssel fogadják.

A 6. kép szituációja kissé bizonytalan,
de úgy látszik, hogy ez is „álomkép",
álombeli jelenet. A „megénekelt Sárközy-
lány" Csokonai dunántúli vendéglátójának
és pártfogójának, Sárközy István
alispánnak fiatalon meghalt leánya, Sár-

közy Terézia, akinek halálára a költő szép
verset írt (Itt fekszik ő - a hajdanában
kedves, mosolygó rózsaszál) s kihez talán
gyöngédebb érzések is főzték. Itt
találkozik verseiben elsiratott, korán
meghalt szerelmesével, Rozáliával, korán
elvesztett apjával, meghalt barátjával,
Földivel, a Martinovics-mozgalom
áldozataival, s Rhédey Lajosnéval, aki-
nek temetésén balvégzetű híres versét
elszavalta. Csupa olyan szereplő tűnik föl
tehát itt, akik még a költő életében
meghaltak.

Az utolsó, 7. kép az álomképsorozat
után visszavezet az 1. képhez: a debreceni
betegszoba nyomorúságába, hogy annál
megrendítőbben lássuk: mivé lett s mivé
lehetett volna ez a harminckét évet sem
ért lángelme. S ez az ellentét az, ami
voltaképpen a jelenetsor drámai
feszültségét megadja.

A dráma végén a földre hulló Wolf-
könyv valóságból vett mozzanat; a kor-
társak így jegyezték föl: „Midőn már ke-
zei nem bírták a negyedrétű kötetet tar-
tani, mellére fektetve olvasta, szoktatván
lelkét ahhoz a végtelenhez, melybe
átlépendő vala."

Ezután következik Áprily Lajos kéz-
iratos hagyatékában a színműtervezet
voltaképpeni első képe, a keretet adó
betegszoba leírása néhány szereplővel:
Édesanyja és Sokra János diák vannak itt,
akiről följegyezték, hogy a költő-nek
egyik utolsó látogatója volt: „jó barátai és
a Collegiumi ifjak őtet utoljára látni beteg
ágyához számosan jövének, ezek között
estveli kilentz órakor egy Soltra János
nevűt egész barátsággal így szólíta meg:
»Nem aufführolna az úr Doctor
Szentgyörgyi úrnál még? - Én is mindjárt
aufführolhatom az urat a Jézus
Krisztusnál.« E szavak után a látogatók
arczait könnyek boríták el, s a tréfás
haldokló pár óra múlva élni meg-szűnt."

A jelenet dialógusai töredékeseik; az
utolsó mondatok a lázálomban vergődő
költő félmondatai, s ezek vezettek volna
át az álomjelenetekhez.

„Szín:
Szegényes szoba. A bal oldali fal mel-

lett elül szék, mögötte a nagy ruhatar-
tószekrény, mely Csokonai dolgozóhelye
volt. Ajtaja nincs, benne kis asztal-kán
papírlapok hevernek rendetlenül.
Lúdtollak, kalamáris. Az asztal mellett
szék. A szekrény falán magasan Jean
Jacques Rousseau képe. A bal hátsó sa-
rokban tűzhely, lapján két nagyobbacska

vas mosófazék, alattuk a tűz lobog, be-
lőlük pára száll. A tűzhely közelében a
falon edénytartó polcok. Mosópad, rajta
teknő.

A hátfalban középen alacsony ablak.
egy-egy utcán haladó magasabb alak vál-
lig belátszik rajta. A jobb sarokban fenn
polc, a polcon ódon hatású könyvek. A
jobb oldali fal mellett, a hátfaltól némi
távolságra, 'hogy a fal és ablak hidege ne
érje: ágy.

Az ágy előtt kis asztal, mellette szék,
rajta orvosságos üvegek. A nagybeteg
Csokonai ágya. Az ágyon innen, egészen
elül: ajtó.

Az orvas (téli ruha!) megy. Lauda-
numot hagyott? Vagy egyszerűen mák-
levet? Utasítás: hány csepp, beszédtila-
lom, senki se zavarja. Este visszajövök.
Pára volna jó a tüdejének. Tűzmeleg van.
„A mosás miatt." Mosás (hóért megy
nagy bádogedénnyel, s a tűzhely lapjára
teszi. Künn: havazás, néha havat lerázó
dobogó lábak).

Szomszédasszony: Mit mond az orvos?
Milyen türelmes beteg.

[Ide jönne] ... drága fiam. Soha ...
Amaz el. Mosás folytatása.
Sokra János (lábdobogás) bátortalanul.
Anya: Nem szabad fárasztani.
Soltra : Csak nézni akarom.
Anya enged.
Soltra: Nézi.
Csokonai (felérez) : Te vagy? (Ki-
nyújtja a kezét.) Milyen nyirkos a ke-
zed. Nagy havazás.
Soltra: Nyirkos nagyon a kegyelmedé
is, Csokonai Uram.
Csokonai: De nem a havazástól. Ál-
modtam. Kikeleti réten ... sok-sok
ru kerc . . . Zephyrusok lebegtek. . .
Fiatal leányok és mindegyik arca olyan
volt, m i n t . . . Neki - akkor. Soltra: Lilla
.. .
[A typographusak ... A Betriegerek...
A diák: Akiket a Méla Tempefőiben

kifigurázott Csokonai uram.]
Írhatta-e Árpádiászt, ha - Árpádiász!

Himfy. Virgili dicsőség. Heroica epo-
peiával emelkedni fel a magyar littera-
tura egére.

Csokonai (bágyadt mosollyal ébred):
Te vagy?
Köhögés (tompa és mély)
Anyja. Altatót (köhögés-csillapítót) ad
be Misinek.
Diák: Mind az emberiség kertjébe ...

Csokonai: (A halál) Másvilág kertjébe."



Nagy vésztesegünk, hogy a Csokonait
annyira értő és érző Áprily Lajos drámája is
csak töredék maradt: érdekes, új-szerű
formában elevenítette volna föl az oly
nagyra hivatott s oly kevésre jutott
lángelme tragédiáját. (Érdekes, hogy a
találkozás Rousseau-val s a Francia
Akadémiába való meghívatás mozzanata,
amelyről az író beszélt, hiányzik a ránk
maradt töredékből.)

Újszerű drámát ígér Szabó Magda terve
is. Ez a legfrissebb drámaterv Csokonai
életéről. Voltaképpen a költő születésének
jubileumi évében, 1973-ban bukkant föl,
amikor a debreceni színház fölkérte az
írónőt egy Csokonai-dráma megírására.
Életrajzi dráma helyett Csokonai városának
történetéből idézett föl egy tragikus
mozzanatot; így született meg a Kiálts,
város! sűrű atmoszférájú, kitűnő
mesevezetésű drámája. A Csokonai-
drámáról azonban nem 'mondott le a
színpadon is kitűnően helytálló írónő;
nyilatkozatában ezt írta: „Egyszer azért
szeretnék róla is írni, csak a Csokonai-
ügyben nekem különvéleményem van, s
ennek kifejtése nem illett volna az ünnepi
időszakba. Én, ha valaha megteszem, nem a
költő mindenki-ismerte életútját
ábrázolnám, hanem valami mást, azt, amit
nem tett meg, s ha megtett volna, az vitte
volna nagyobb tragédiába, mint az
elvesztett Lilla, Kazinczyék nyafogása, a
debreceni brutalitás vagy a pozsonyi
közöny. Mi lett volna a költővel, ha otthon
marad eleinte mintadiáknak, később kap
egy iskolát valahol a környéken, hetente
templomba kíséri az osztályait, Lillát is
elveszi, kutyabaja, köz-életi és irodalmi
partnerei simulékonyabbak, s nincs a kőfal,
aminek teste-lelke folyton nekiütközik, s
addig sebzi, míg líránk remekeit el nem
sikoltja? Ugyan hogyan lett volna A
Reményhez szerzője Csokonaiból?"

Az anti-Csokonai, az életében beérke-
zett, az abszurd Csokonai abszurd drámája
volna ez, akit Áprily Lajos is csak az
elyziumi mezőkön tudott elképzelni.
(Persze ez nem menti föl a kort, amely
sokkal méltóbb, emberibb életet teremt-
hetett volna költői, a tágabb jövőért küzdő
nagy szellemei számára.)

Négy író, négy újszerű, nyugtalanító
drámaterv Csokonairól. Kettőnek a
megvalósulásáról már fájdalmasan le kell
mondanunk, de kettőben még re-
ménykedhetünk. Mert a Csokonai-év-
forduló is figyelmeztetett, hogy erről a
drámába kívánkozó megrázó életről még
nincs igazi drámánk.

HUBAY MIKLÓS

Lengyel Menyhért

Ezekben a hónapokban és a most következő
években kezdenek egyre sűrűbbé válni a
százéves évfordulók. Különösen itt a Duna
völgyében.

A Karl Krausét, a Schönbergét, a Hevesi
Sándorét mostanában ünnepelték. Jövőre
készülünk Károlyi Mihály születésének
századik évfordulójára. És aztán
következik az Adyé..

Szinte most látszik csak igazán, hogy
micsoda nagy nemzedék és micsoda sűrű
falanxban sorakozott fel itt az akkori
Habsburg-birodalomban a század fordu-
lóján. Elég, ha azokra gondolunk, akik a
Nyugat meg a Huszadik század zászlai alatt
tömörültek. Egyéni tehetségüket a rájuk
váró történelmi hivatás is szorította. Méltán
érezhették, hogy a sors, a jövő tért nyit
előttük. Az az Adytól oly ismerős kép,
hogy kaput és falat dönget, pillanatok alatt
jelképpé lett. És mindenki tudta, hogy a
betörésre váró kapu, a XX. századba vezet.
Egy szabad és emberi XX. századba. Egy
végigélni érdemes XX. századba.

És az új század birtokba vétele, a béke
é s a felvilágosodottság nevében, ha-mar
megkezdődött. A század legelső év-
tizedében. És már csak nem is jelképesen.

Egy világháborút kellett kirobbanta-ni,
hogy szétszórassék, megtöressék ez a
nagyszerű nemzedék.

Megindultan olvastam ezekben a na-
pokban Lengyel Menyhért naplóját a
Nyugat 1914-es esztendei legelső számá-
ban. Személyesen úgy érezheti: elindult a
siker legmagasabb csúcsai felé és eszméi
győzelme felé. Csak most járt Londonban,
ahol két darabját is játsszák. És ebben az
ünneplésben, akárcsak a virág-vasárnapi
bevonulás Jézusa, akivel a naplójegyzetben
titkolt szemérmességgel

Elhangzott Lengyel Menyhért temetésén,
1974. október 31-én.

azonosul - ő is 33. esztendejét tölti be
ekkor - ú g y érzi, most kezdődik cl valami,
ami minden lehet, talán a kínhalál is.

Délután a Vigadóban a János Passiót
hallgatja ... „Óh, isteni muzsika - írja -
mindent kifürdető és felemelő, tiszta,
szent dolog, és az egész szép és szomorú
evangéliumi történet! Oly gyermekesen
meghatott és olyan tiszta lettem általa,
mintha a Jordán szent vizében fürödtem
volna. Ma lettem 33 éves. Anyám virá-
gokat küldött. Talán most áll minden a
közepén ... valami fordulat ha jönne - mi
jöhet?"

Mintha ama „különös nyáréjszakát"

jelző, előrejelző szorongás szólalna meg

itten.

1914. január elseje.

Pedig, mint mondtam, efféle babonás
szorongásra semmi, de semmi oka
nincsen, nem is lehet. Túl az egyéni si-
kerein, az ügy is győzni látszik, amelyre
pár éve a lelkét tette. És a legnagyobbak is
úgy látják, hogy az ügy, az új magyar
drámairodalom ügye, benne ígéri - igéri?.
benne valósítja máris meg - a kor szintjére
emelkedését. Vagy talán nem Lengyel
Menyhért darabjával kapcsolatban, a

Tájfunnal kapcsolatban kezdi Móricz
Zsigmond ilyen lelkendezően az ismertető
cikkét a Nyugatban, már 1909-ben?
Idézem: „ A magyar drámairoda-l o m nő.
nő. Itt köztünk, a szemünk lát-tára,
bennünk."

A legszebb ebben a mondatban az a
többes számú első személy, amellyel Mó-
ricz kivallja. hogy ebben a generációban a
legjobbak úgy vállalják egymás ered-
ményét, mintha az a maguké volna. Len-
gyel Menyhért sikerétől Móricz önbizalma
is nő .. .

A sikereit, az érvényesülését is így kell
tekintenünk. A generáció szempontjából.
A vállalkozás szempontjából. Az írói
büszkeségnek és az írói alázatnak az a
villódzása is - amit Lengyel Menyhért e
korból való (és későbbi) napló-
jegyzeteiben tapasztalhatunk - így ma-
gyarázható csak. Milyen büszkén írja if-
júkori önéletrajzában: „Az igazi életem ott
kezdődik, 'amikor érvényesülni bírtam." És
ugyanebben az évben a közép-kori művész
névtelensége után áhítozik:


