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Előszó

A vezető elsősorban látogatóinkhoz szól, akik az emlékszoba bútorzatának rokokót idéző
díszeire tekintve gyakran felteszik a kérdést, mióta látható ez a klasszikus műtárgyakat
is felvonultató kiállítás. A Csokonai-szoba jelenlegi formájában 2012 óta látogatható, de a
Kollégium alapítása 400. évfordulójának köszönheti létét. Először tehát 1938-ban rendezték be dr. Varga Zsigmond könyvtárigazgató elképzelései szerint, az Oratórium előtti lépcsőházból nyíló ajtaja fölött Gáborjáni Szabó Kálmán Csokonai-freskójával, a Kollégium
belső udvara felőli ablakán pedig Toroczkai Oszvaldnak a költőt ábrázoló üvegablakával.
A színpompás üvegablak egy második világháborús bombatámadás áldozata lett, emiatt
az egész kiállítást lebontották. A műalkotás pótlására 2014 utolsó napjaiban adódott
anyagi lehetőség, Burai István művészi munkájával.
A másik gyakran visszatérő, szinte sztereotip kérdés a város nagy költő fiának a
Kollégiumból történt eltávolításával, azaz „kicsapatásával” kapcsolatos. A választ napjainkig sokan próbálták megfogalmazni, különböző nézőpontokból ütköztetve az iskolai
fegyelem követelményeit és a zseni szabadságát, és e folyamat során mintha fokozatosan
távolodnánk az egyoldalú ítéletektől. A bevezető tanulmány – a mélyebben érdeklődő
látogatókra gondolva – szintén ezzel a kérdéssel foglalkozik, de a kiállítás maga is hangsúlyoz néhány olyan részletet, melyeket eddig talán nem kellő súllyal mérlegelt az irodalomtörténet.
A költő életútját, nagyságát, műveltségét, kapcsolatrendszerét, életművét és kultuszát tárgyak, műalkotások, dokumentumok, illetve hangtechnikai és vizuális eszközök
segítségével mutatjuk be. Az emlékszobában CD-felvételről hallható a költő néhány nagy
művének megzenésített változata, például A Reményhez, A magánossághoz, A tihanyi ekhóhoz, illetve más ismert szövegek és dallamok egyes részletei. A dalok között összekötő
szövegként Csokonai búcsúbeszédének gondolati egységet képező rövidebb szakaszai
szerepelnek. A költő művei által ihletett képzőművészeti alkotásokat, a Csokonaival és
kultuszával kapcsolatos képanyagot szintén a technika segítségével villantjuk fel.
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Gáborjáni Szabó Kálmán freskója a Csokonai-emlékszoba bejárata fölött

Csokonai városa és kollégiuma
– a költő „kicsapatásának” hátteréről

A Debrecenhez kötődő irodalmárok közül senki nem hatott olyan mértékben a városra, mint Csokonai,1 aki a helyi irodalmi kultusz szinte egyetlen tárgyává lett.2 Pedig
a választék igen tekintélyes: a Szenci Molnártól Kölcseyn, Arany Jánoson, Ady Endrén, Móriczon át Szabó Lőrincig terjedő névsorra gondolva azt hihetnénk, hogy a sors
szeszélye hozta kivételes helyzetbe ezt a települést. Az 1700-as évek utolsó harmadára, Csokonai kortársaira szorítkozva is olyan neveket idézhetünk a diákok névsorából, mint Pálóczi Horváth Ádám, Szentjóbi Szabó László, Fazekas Mihály, Pétzeli
József, Mátyási József és Édes Gergely. Valójában ez a lajstrom nem a véletlen műve: az
említett írók és költők útja szinte törvényszerűen vezetett Debrecenbe, a reformátusok
egyik legjelentősebb iskolaközpontjába. A Kollégium rendkívüli kapcsolatrendszerét
mutatja, hogy az ünnepi legátusok és főként az adománygyűjtő diákok országjárása
több mint 1200 települést érintett – esztendőnként 22 héten át tartott –, és szinte az
egész történelmi Magyarország területét átfogta. Felölelte azokat a (nemritkán 300 kilométernél is távolabbi) egyházközségeket, ahonnan a Kollégium fogadta növendékeit
és ahová kibocsátotta rektorait. Következésképpen Csokonai akár úgy is végigjárhatta
volna az országot, hogy csupán egykori diáktársai vendégszeretetét élvezi.
A történelmi Magyarországon etnikai vonatkozásban kivételesnek, szinte kuriózumnak számított egy homogén magyar népességű „nagyváros”. Ezzel összefüggésben, a költő
és szülővárosa kapcsolata a dolgok mélyebb, belső logikája szerinti összetartozásról is
tanúskodik. A cívisek társadalmának kutatója olyan településként írja le Debrecent, ahol
egyrészt (a gazdag kereskedelmi, ipari és egyházi külkapcsolatok révén) intenzív európai
hatások érintették a magyarságot nemzedékek során át, másrészt a szóbeli paraszti műveltség és az írásbeliség is folytonosan érintkezhetett.3 Irodalomtörténészek párhuzamos
pályán haladnak és hasonló eredményre jutnak, amikor Csokonai (a „nádasházban lakó
kozmopolita”) nemzeti és „világpolgári” vagy klasszicista és népies vonásairól, stílusszintéziséről, népdalgyűjtéséről, európai műveltségéről és világirodalmi jártasságáról értekeznek,4 arról a különös adottságról, amely ötvözni képes „a régi és a népi hagyományt
… a nyugati költészetek vívmányaival”.5 A költőt megfosztotta a sors (számos alkalmaz1
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A bevezető tanulmány a kiállítás forgatókönyvének tanulságait, illetve a szerzőnek a Debreceni Szemlében és az Alföldben megjelent írásait összegzi. (Gáborjáni Szabó Botond: A „tiran törvény” vagy a „Collegiumnak java”? Csokonai kicsapatásának hátteréről. Debreceni Szemle, 2005/1. 55-68 és Egy rejtélyes Csokonai-szöveg intertextualitása és a költő „kicsapatásának” háttere. Alföld, 2005/12. 58-76.)
Keresztesné Várhelyi Ilona: Egy kultusz metamorfózisai. In: Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok, Bp., 2000. 188-197.
Balogh István: Debreceniség. Studia Litteraria. VII. 1969. 18 és 20.
Lásd még Benda Kálmán: A debreceni nyomda és a magyar paraszti műveltség. In: Emberbarát vagy hazafi.
Bp., 1978. 426-441.
Julow Viktor: Csokonai stílusszintéziséhez. In: Árkádia körül. Bp., 1975. 142-181.
Sőtér István: Csokonai és az európai párhuzamok. Itk, 1983. 258.
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1820 táján készült a Kollégium Múzeumának egyik legkorábbi debreceni városábrázolása,
rokokó motívumokkal díszített rézlemezen

kodni képes iskolatársával ellentétben) a külföldi tanulmányok lehetőségétől, a Kollégium és könyvtára azonban biztosította számára a legkorszerűbb tájékozódás eszközeit
és alkalmait. Műveltsége mindenestől Debrecenből ered.
A legendás Hatvani professzor halála és Budai Ézsaiás, majd Sárvári Pál katedrára
lépése közötti periódus nem számítható a Kollégium fényes korszakai közé. Az 1790-es
évek kollégiumi vizsgakérdéseinek jellege mégis összhangban áll Bán Imre értékelésével,
aki szerint a 18. századvég Magyarországán aligha volt még egy szellemi központ, amely
annyit adhatott volna egy fiatal lángelmének, mint Debrecen.6 A vizsgáztatók 1792-ben
megállapították, hogy „a Kollégium szorgalmas tanulói a magasabb filozófiát, a nagyhírű Kantnak és másoknak megtisztogatott műveit jól megjegyezték”.7 Kotsi Sebestyén István (az Ószövetség professzora) növendékei „arabs grammatikát” is tanulhattak és megismerkedtek a
Koránnal.8 A 6–8. évfolyam tógás diákjainak 1793-ban többek között az alábbi szóbeli
tételeket kellett kifejteniük pszichológiából, történelemből, klasszika-filológiából, természetjogból, teológiából, matematikából és egyháztörténetből: az álomképek magyarázata
(„a képzelet imaginációjának és asszociációjának törvénye alapján”), a németalföldi forradalom
története („amelynek során a belga föderáció kivívta szabadságát”), fordítsa latinra és értelmezze Homérosz egyik görög verssorát, mutassa be, hogy természetes állapotában minden ember egyenlő, vonjon négyzetgyököt a 4761-es számból, ismertesse a tridenti zsinat
történetét és határozatait, illetve értelmezzen és magyarázzon több bibliai textust.9
A szellemi szférában Csokonai kortársai aligha érzékelték a település hanyatlásának jeleit, hiszen a debreceni professzorok Európa legjobb egyetemein, akkoriban főként
Göttingában tanultak. Sok tekintetben a professzorokéhoz hasonló a város elitjének ne-
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Bán Imre: Csokonai és Debrecen. In: Eszmék és stílusok. Bp., 1976. 256.
Vargha Balázs: Csokonai emlékek. Bp., 1960. 35.
G. Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium a „Pedagógia századában.” Debrecen, 1996. (A továbbiakban G. Szabó 1996.) 247.
A forrás szövegét lásd: G. Szabó 1996. 241.

veltetése, kivételes a helyi magánkönyvtárak gazdagsága,10 ugyanakkor kimagaslóan jó
volt az egészségügyi ellátás színvonala is. Ebben a vonatkozásban említést érdemel a két
helyi gyógyszertár működése és a kirurgusok 9 tagú céhe, amelynek „atyamestere,” a
költő atyja, Csokonai József már a nagyszombati egyetemen szerezte képesítését. A külföldön tanult orvosok közül Hatvani István, Weszprémi István és Csapó József irodalmi
munkássága is figyelemre méltó, így az orvostörténeti irodalom összegzése szerint „Rácz
Sámuel jelentkezéséig elsősorban a debreceniek jelentették a magyar (nyelvű) medicinát”.11
A város szempontjából azonban a 18. század folyamán radikális gazdasági, politikai
és vallási átrendeződés történt, ekkoriban alakultak ki azok az erőviszonyok, amelyek
gyengítették Debrecen korábbi vonzását. A Rákóczi-szabadságharc után a város a legfontosabb mutatókat (a népesség számát, gazdasági, kulturális és közigazgatási jelentőségét) tekintve még a legelső volt a magyarországi települések rangsorában,12 sőt a
hetvenes években a 96 hazai iparág közül 20 ágazatban még Debrecen vezetett.13 Mária

A család nemesi címerét ábrázoló részlet Csokonai József naplójából
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Kazay gyűjteménye mellett jellemzi a debreceni helyzetet is Gáborjáni Szabó Botond: Kazay Sámuel és a
Debreceni Kollégium. Egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa – fejezet a historia litteraria magyarországi történetéből. Debrecen, 2014. 13-16 és 229-238. (A továbbiakban G. Szabó 2014.)
Szállási Árpád: Weszprémi István (1723–1799) és kora. Debrecen, 1995. 39. Illetve Lósy-Schmidt Ede: Hatvani István élete és művei. Debrecen, 1931. 101.
Az országos egészségügyi helyzetre vonatkozóan lásd Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980. 160. és 165.
Gyimesi Sándor: Városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. Bp., Akadémiai, 1975.
262-265.
Debrecen története 1693–1848. 2. köt. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1981. 310.
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Terézia vámrendelete nyomán azonban (a század derekán) a debreceni kereskedők jóval
több mint egyharmada hagyott fel hivatásával.14 A cívisek a század utolsó harmadában
lassan arra ébredtek, hogy Erdély és a Felvidék árui már nem Debrecen piacán, hanem
Pesten találkoznak, abban a városban, amely 1711 körül még kétezer lakosú, a cívisváros népességének tizedrészét kitevő település volt. Pest gyarapodott, II. József idejére
lakossága megtízszereződött, és elérte a 20 000 főt. A debreceni országos vásárok száma
a Rákóczi-szabadságharc után hatról négyre csökkent, jóllehet forgalmuk ezután is kiemelkedő maradt. A változás üteme nem tekinthető földindulásszerűnek, de iránya nyilvánvalóan a mezőgazdaság felé közelített, olyan cívispolgári életformához vezetett, amely
néhány generáció múltán (és kiváltképpen a 19. században) már anakronisztikusan hatott. A kereskedővárosi múltra csupán az idegenek számára kifürkészhetetlen eredetű
öntudat vallott, és az írni-olvasni tudás meglepő, országosan is kimagasló helyi aránya.15

Kaprinai István (Csokonai-irodalomban ismeretlen) ajánlólevele
Csokonai József részére
14
15

Uo. 379.
G. Szabó 2014. 243-246.

Az 1770-es kamarai összeíráskor 23 144 reformátust és 354 katolikust számoltak
Debrecenben.16 A költő apjának feljegyzései arra utalnak, hogy a lakosság életét érzékenyen érintette a vallási feszültség. A város egykor egy protestáns többségű ország legnépesebb kereskedelmi, oktatási és egyházi központja volt, a 17. század végén egy felekezetileg paritáshoz közeli királyság kivérzett, kifosztott települése, majd a 18. század végére
egy országosan 20%-ra apadt protestáns kisebbség ostromlott végvára lett. Csokonai
József kirurgus – akinek atyja annak a győri református gyülekezetnek volt a lelkésze,
melyet 1749-ben fosztottak meg templomától – meglehetősen tájékozott volt vallássérelmi ügyekben.17 A kéziratos naplójában helyet kapott az a polemikus irat is, amelyben
egy nemes család katolikus és református ágának képviselői „a’ Hitről és egymás meg nem
látogatásáról beszélgetnek.”18 A felekezeti korlátok töredezését viszont jól mutatja, hogy
egyetemi tanulmányai után a kiváló jezsuita tudós, Kaprinai István Piskárkosi Szilágyi
Sámuel református püspökhöz címzett levelével érkezett Debrecenbe.19

A költő sorsa és a politika
Pusztán logikai következtetés eredményeként, illetve Juhász Géza feltételezései nyomán
többen vélekedtek úgy, hogy Csokonai eltávolítását önmagában nem okozhatta az iskolai
törvények megsértése. Az esetleges politikai és egyéb szálakkal kapcsolatos hipotézisek
azonban kevés kivétellel a találgatások szintjén maradtak. Szilágyi Márton tanulmánya20
a kritikai kiadás tanulságaival összhangban határolódott el az ötvenes évek szemléletétől,
amely Csokonait megrögzött forradalmárként kezelte. (A szerző azzal a hagyománnyal
is szakított, amely egyoldalúan a „számkivetett poéta” szempontjából láttatja a történteket.) Korábbi elképzelések szerint a háttérbe húzódó döntéshozók a „kicsapatással”
az iskola politikai felelősségét próbálták enyhíteni.21 Esszéjében Szabó Magda – akit az
ügy lélektanilag és logikailag egyaránt zavaros fejleményei késztettek a források vizsgálatára – szintén hasonlóan értelmezi a történteket.22
A „magyar jakobinusok” szervezkedésének vérbefojtása, a megtorlás légköre azonban véleményem szerint is hatással lehetett a költő sorsára, eltávolítását ugyanis nem
csupán feltételezett, de soha nem bizonyított politikai érintettsége23 befolyásolhatta,
hanem az a körülmény is, hogy a Kollégium vezetése a letartóztatásokkal és Csokonai
pereivel egyidejűleg nemcsak „úgy érezte”, hogy az iskola veszedelembe került, hanem –
16
17
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20
21
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Révész Imre: Bécs Debrecen ellen. Bp., 1966. 37. (A továbbiakban Révész 1966.)
Naplója így összegzi a város több évtizedes küzdelmének egyik vesztes ütközetét: „1778. március 30-án
választatik főbíróságra pápista (az mely azelőtt soha nem volt) … lőn ezen dolog a külső és belső elöljáróknak és az
egész népnek kicsintől fogva nagyig való nagy hallatos keserves zokogásokkal és könnyhullatásokkal.” Lásd Debrecen története 1981. 2: 175.
A Debreceni Déri Múzeum (a továbbiakban DDM) Adattára CSK 609. K.X.75.72.1.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára (a továbbiakban TtREK) R 607/52e. Nagyszombat, 1772.
Szilágyi Márton: Csokonai „kollégiumi pörei”. Alföld, 2005/1. 31-48.
A per politikai vonatkozásairól szóló véleményeket és az elképzelés ellen felhozott érveket is ismerteti
Győri L. János: „A mythos magánya” – észrevételek Csokonai debreceni „kicsapatásának” történetéhez. Debreceni Szemle, 1996/1. 62-78.
Szabó Magda: Macskák szerdája. Jelenkor, 1984/12. 1125-1131.
Egyértelmű bizonyíték nem létezik, mint ahogy nem tudunk semmit Csokonai feltételezett szabadkőműves kapcsolatairól sem, csupán az nyilvánvaló, hogy ápolt kapcsolatokat szabadkőművesekkel.
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mint látni fogjuk – hivatalosan is értesült több olyan feljelentésről, amelyek fő- és jószágvesztéssel járhattak. Következésképpen az ügy hátterének lényegi elemei közül nem
zárható ki a politika. Az adott esetben ugyanis éppen elég, ha a debreceni döntéshozók
meg voltak győződve az általuk vezetett iskola végső veszedelméről és lépéseiket ehhez
a véleményükhöz igazították. Az alábbiakban először azokat a tényeket vázolom, amelyek a
második iskolai per elbírálásában befolyásolhatták a Kollégium elöljáróit, majd az egyházon belüli
erőviszonyokat, a világi vezetők szerepét és azokat az ellentéteket ismertetem, amelyek szintén
közvetlenül hatottak az eseményekre.
Közismert, hogy a besúgók által gondosan ellenőrzött közösséggel szemben mind
Mária Terézia, mind II. József többször kinyilvánította bizalmatlanságát.24 1790 után
is készültek rosszindulatú beadványok, nyomtatott röpiratok és olyan emlékiratok, amelyek porosz kapcsolatokkal, fegyveres szervezkedéssel vádolták Debrecent, illetve személy szerint Domokos Lajost.25 Minderről természetesen folyamatosan értesült a város,
sőt arra is volt példa, hogy a rágalmazó iratok egyikét Bihar vármegye közgyűlése nyilvánosan megégette.26 (A főbírói tisztéből főként vallási rendelkezések szabotálása miatt
elmozdított Domokos ekkoriban is a Kollégium világi elöljárója és országgyűlési követ
volt. Keresztesi József lelkész nem tartozott hívei közé, mégis úgy értékelte, hogy ő volt
Bihar vármegye „spiritusza, esze, szája, pennája”.27) Csokonai első perével szinte egyidejűleg,
1794 decemberében is feljelentették Domokost azzal a váddal, hogy Szombati főbírónak
átadta a Martinovics-káté egyik példányát. A feljelentésre a város írásban válaszolt.28
1795 februárjában maga a nádor továbbított a királyhoz súlyos vádakat Domokos Lajos
fiáról, Lőrincről.29 A villámok tehát a Kollégium közelében csapdostak. A várost is nyomozásra szólították, mert Fodor István debreceni könyvkötőnél egyesek olyan műveket
köttettek, amelyekért „már sokan vagynak fogva.”30 Csokonai egykori préceptora, a per
idején már letartóztatott Fodor Gerzson Szentjóbi Szabó Lászlótól, volt diáktársától kapta
meg a jakobinus káté egyik példányát.31 Azokban a hónapokban ez éppen elég volt egy
halálos vagy életfogytig szóló kufsteini ítélethez. Védőjük, Sáróy Szabó Sámuel (egykor
szintén a Kollégium diákja, debreceni család sarja) értesíthette a Konzisztórium illetékeseit a helyzet véres komolyságáról, bár ez ekkoriban már aligha volt kétséges közéleti
emberek előtt. Természetes az is, hogy a gyanakodva figyelt, önmagát folyton igazolni
kényszerülő iskola nemzedékek óta gondot fordított a lelkesedésre hajlamos ifjúság kor24
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A múlt századi protestáns egyháztörténeti irodalom számtalan megnyilvánulásukat idézi, melyek szerint
az udvarba látogató küldöttségeket ingerülten fogadták, „motus et tumultus” előkészítésével, külső hatalmakhoz folyamodással vádolták (mindig név szerint megnevezve) Debrecent. Ld. Zsilinszky Mihály:
A magyarhoni protestáns egyház története. Bp. 1907. 359.
Balogh István: Debrecen politikai állapota 1790–91-ben. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, I. Debrecen, 1974. 93-119.
Uo. 106 és 113.
Keresztesi József: Krónika Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII. század végén. Pest, 1868. 190.
A magyar jakobinusok iratai. Szerk. Benda Kálmán. III. k. Bp., 1952. 170. A feljelentő, a kerületi tábla
Zombory Mihály nevű ülnöke a Marseillaise „Debrecen környékén”, Bihar megyében terjesztett fordítását is eljuttatta a nádorhoz, aki nyomozást rendelt el. Uo. 293. – Domokos Lajos neve szerepelt azon a
„feketelistán” is, melyet II. Lipót készíttetett Sándor Lipót nádor számára a magyar közélet legveszedelmesebb alakjairól. L. Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp., 1924. 144.
Benda Kálmán idézett forrásközleménye alapján Révész Imre (Bécs Debrecen ellen. Bp., 1966. 110-111.) is
említi az esetet.
A magyar jakobinusok iratai. Szerk. Benda Kálmán: i. m. III. k. 213.
A magyar jakobinusok iratai. Szerk. Benda Kálmán: i. m. II. k. 674-679.

dában tartására. Az 1792. évi iskolai törvény ráadásul – a korábbiaktól eltérően – arról
is megemlékezik, hogy „aki híreket kohol és az államot illető dolgok felől tiltottakat beszél”,
kicsapatásban részesüljön.32
Csokonai ügyének esetleges politikai szálairól azonban semmi biztosat nem tudunk.
Emlegetni szokás a költő iskolaszékben ülő (halálig hű) barátainak ellene szóló szavazatát, azt a forradalmi röpiratot, melyet 1793-ban ő maga juttatott el (a per idején már
letartóztatott) Kazinczyhoz. Ezt az úgynevezett Gorani levelet a Vérmezőn égették meg
mint Martinovics bűnösségének egyik fő bizonyítékát,33 a Királyi Tábla pedig elrendelte, hogy mindenki perbe fogandó, aki egyáltalán tudott a szervezkedésről és nem tett
feljelentést.34 Említik még Csokonai pesti útját és Martinovicsék kivégzése után három
héttel mondott búcsúbeszédének utalását a „nyakakat elvágó éles szablyára”, vagy a maga
mentségére írott szöveg kritikus mondatát az ítélet után: „Ha a Collégiumnak java azon áll:
ám legyen!”35 A szövegrész folytatása sem zárja ki a politika felőli értelmezés lehetőségét, azt jelzi, hogy az érintettnek kétségei vannak, miközben maga is számol külső indítékkal: „De ha ez tsak az én vétkemnek büntetése: esküszöm … hogy én olly szörnyűt nem
érdemeltem.”36 Julow Viktor arról is megemlékezik, hogy Jókai még élő szájhagyomány
alapján vázolhatta És mégis mozog a föld című regénye első fejezetében az odavetett áldozatként, „önvédelemből” kicsapott diák történetét.37 Amennyiben az ügynek valóban
létezett politikai komponense, egyértelmű bizonyítékot már a dolog természeténél fogva
is nehezen ismerhetünk, a forrásokból idézett kulcsmondatok pedig kétségkívül többféleképpen értelmezhetőek. Enigmatikus utalásokat tartalmaznak Csokonainak az ellene
szóló iskolaszéki ítéletet megszavazó barátjához, Nagy Gáborhoz a per utáni hónapokban
írott levelei is: „Oh! Vajha a következendő kor meg tudhatná és meg esmérhetné, hogy én nem
saját hibám miatt nem lehettem azzá a’ mit óhajtottam …”38
Összegezve: a városvezetés veszélyeztetettségének ténye önmagában is elég volt
ahhoz, hogy a külső elöljárók (a püspök és a főbíró) ne nyithassanak frontot az intézmény
hátában a költő által porig alázott Szilágyi professzor és az iskolai fegyelem védelmezői
ellenében akkor sem, ha korábban, hasonló esetekben közbeléptek Csokonainál jóval kisebb tálentumok érdekében is.39 A püspök és a világi vezetés „visszakozásának” számos
konkrét oka lehetett, a tanárok és a vezetés ugyanis a kelleténél (minden vonatkozásban)
sokkal többet tudtak egymásról. A sok közül egyetlen eshetőséget említve, az érintettek
még nagyon jól emlékeztek arra, hogy az évtized elején Sinai Miklós a bíróság előtt azzal
vádolta meg Domokos Lajost, hogy az ő nyomására sem volt hajlandó a Kollégiumnak
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Nagy Sándor: A Debreceni Református Kollégium. Hajdúhadház, 1933. 375.
Szilágyi Ferenc: Csokonai kapcsolatai a jakobinus mozgalommal. It, 1973.826-833.
Magyarország történeti kronológiája. Főszerk.: Benda Kálmán. II. k. Bp., 1982. 613.
Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály. Bp., 1975. 133.
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Szépprózai művek. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Debreczeni
Attila. Bp., 1990. 149.
Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1975. 133.
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Levelezés. Sajtó alá rendezte Debreczeni Attila. Bp., 1999. 58. Ez a
célzás például az adott környezetben nehezen értelmezhető úgy, mintha ellenfelei bosszújára vonatkozna. Mert vagy hatott egy dodonai módon körülírt külső ok, vagy maradnak az álcázásra nem szoruló,
jegyzőkönyvben is rögzített, mindenki által ismert tények.
Csürös Ferenc tanulmánya (Mándi Márton István pöre. Itk, 1912. 186.) egy fegyelmi szempontból talán
Csokonai perénél is súlyosabb ügynek a professzorok akaratával ellenkező megoldásáról tudósít.
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beszerezni Voltaire és Rousseau műveit.40 Ezek a könyvek valójában nemcsak a Nagykönyvtár polcain voltak meg, de a Budai Ézsaiás-féle katalógus lapjain is, hatásukat az
irodalomtörténet is kimutatta Csokonai munkáin. Miközben a tanári kart arra kötelezték, hogy szigorúan ellenőrizze a diákság olvasmányait,41 az adott helyzetben (ha a külső
elöljárók a Mándi Márton István diákperében mutatott vehemenciával lépnek föl a költő
mellett) a Sinai-ügynél is súlyosabb károkat okozhatott volna a sértett fél hatóságok előtti
„árulkodása”. A helyzet tehát megkövetelte az egységes álláspont kialakítását és annak
minden körülmények között való képviseletét.

Sinai Miklós
(173–1808)

40
41

Részlet Budai Ézsaiás katalógusából
TtREK R 71/9

Mindebből egyetlen szó sem volt igaz, hiszen Sinai is kölcsönzött Rousseau-művet saját magánkönyvtárából. Révész Imre: Sinai Miklós és kora. Bp., 1959. 60 és 80.
G. Szabó: i. m. 1996. 293. A hatalom ekkoriban fokozta a nyomást, arra utasította a tanári kart, hogy
annak is járjon utána, hogy a diákok kitől szerezték be olvasmányaikat. A Csokonaival rivalizáló Lengyel József pl. a kölcsönzési nyilvántartás szerint is lelkesen vette ki részét a tiltott kötetek olvasásából.
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (a továbbiakban TtREL) I.1.c.2. 309. 315.

Vaskalapos professzorok bosszúja?
A bizonytalan és ma már aligha tisztázható részletekre tekintettel nyitva kell hagynunk
azt a lehetőséget, hogy a történet a Kollégium falai között értelmezendő és kifogástalanul értelmezhető is. Hiszen napjainkban is léteznek iskolák, ahol nem találkozna maradéktalan helyesléssel serdülő diákokat borozgatás közben, gomolygó dohányfüstben,
éjszakánként osztálytermekben szórakoztatni. Talán az sem, ha egy pedagógus előzetes
bejelentés nélkül távozna és csak a tanév kezdete után egy hónappal érkezne vissza katedrájára.
Tény, hogy az intézmény régi önkormányzati szokásai ellenére is erősen tekintélyelvű volt. Szigorú hierarchia uralkodott még a diákok között is: a tanulmányi rangsor
szerinti ültetés 1829-ben szűnt meg, ajtónálló („janitor”) őrködött a szénior szobája előtt.
A tógás növendékek csak kettesével hagyhatták el az iskola épületét, mindenkire kötelező volt a templomba járás (csakúgy mint az állami-katolikus oktatási rendszerben42),
és nem volt ismeretlen a fogda vagy a testi fenyítés. Az utóbbi természetesen a környező társadalomban is általánosan alkalmazott eljárás.43 A 18. században az „anciennitás
rendje” határozta meg a Kollégium vezetését, azaz mindvégig a legrégibb szolgálati idejű
tanár volt a rektor, a „professor primarius”. A költő története szempontjából azonban a
hagyományos rend fellazulásának szaporodó jelei is figyelmet érdemelnek. Az ifjú Budai
Ézsaiás ugyanis Göttingából való hazatérése után – a reformáció lázas évtizedeit követően ez az első eset a Kollégium történetében – azonnal rektori megbízatást kapott.
A század derekán még hiába volt Maróthi György minden kiválósága, sőt hiába volt ő
az egykori főbíró fia, csak a legidősebb tanár, Piskárkosi Szilágyi Márton elnökölhetett a
tantestületben.
Azt már az 1770. évi nevelési Methodus hangsúlyozta, hogy a jobbakat a súlyosabb
vétségek elkövetésekor is kímélni illik,44 sőt a század utolsó harmadának forrásai gyakran foglalkoztak a tehetséget megillető figyelemmel és bánásmóddal. Csokonai perének irataiból, az iskolaszék első döntéséből, azaz a költő kivételezett helyzetéből is
érzékelhető, hogy zsenialitása közismert volt tanárai és diáktársai előtt egyaránt. „Felfedezője”, az alsóbb osztályokra felügyelő professzor (az ún. „classium inspector”), egy ízben
„elragadtatva rohant ki” a tanteremből egyik zsengéjével, hogy kollégáinak megmutassa,
amit talált.45 A poéták évfolyamának köztanítói (préceptori) tisztségével szintén a később
legnagyobb ellenfelévé vált Szilágyi Gábor professzor javaslatára bízták meg. Kisdiákként nem határidőre, hanem kedve szerint készíthette írásbeli feladatait. A „porosz drill”
hagyományos nevelési eszköztárában aligha ismeretes az az eljárás, amelynek értelmében
egy órával később járhatott előadásokra, mint társai, és préceptorként sem látogatta az
istentiszteleteket, mert úgy vélte, nem képes elviselni a hangos éneklést. Ráadásul az első
per során igen öntudatosan jelentette ki, hogy kifogásolt szokásain nem képes változtatni,
különben kénytelen volna elhagyni a Kollégiumot. Az újabb szakirodalom (Sárvári Pál
42
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Kosáry Domokos: i. m. 421.
Városi hajdúk botozták a parázna személyeket, mint ahogy ismeri a verést a felvilágosult nevelésügy
kiemelkedő alkotása, a Ratio Educationis, és annak 1806-os továbbfejlesztése is, amely 1849-ig volt
érvényben.
G. Szabó: i. m. 1996. 338.
A történetet Domby Márton örökítette meg.
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kortársi véleménye nyomán) abban látja a Kollégium talán legnagyobb tévedését, „hogy
az ő költői, játszi elmésségét már előre is ismervén … kár volt különös rábeszéléssel a’ csaknem
magával egyidejű ifjak közzé őtet vezérül, praeceptorul tenni…” – azaz rábízni olyan kötelességek számonkérését, amelyeket tőle (érdemeire tekintettel) nem követeltek meg annak
idején…46 Egy 2000 diákot nevelő „iskolai nagyüzem” keretei között mindenesetre jóval nehezebben érvényesülhetett az ő rousseau-i ihletésű, nagyerdei sétákkal gazdagított
nevelési gyakorlata, mint később, egy néhány tucatnyi diákot képző családias dunántúli
iskolában. A hihetetlen zsúfoltságban például törvény szabályozta a zenélésre szánható
órák idejét, mert bizony ez a csekélység sokak nyugalmát érintette.
Az események csúcspontját képező „hírhedett” nagyerdei jelenetnek a költő által jóváhagyott hivatalos jegyzőkönyvéből47 egyértelműen kiviláglik, hogy Csokonai a
préceptorokat felügyelő professzor erkölcsi megsemmisítésére törekedett. 1794. december 13-án tanítványaival (Szilágyi Márton kifejezésével élve) „macskazenében” részeltette az őt ellenőrző iskolai elöljárót,48 a gúnydallal egyértelműen arra utalva, hogy
a professzor kénytelen volt feleségül venni áldott állapotban lévő szolgálóját. Mindez
pontosan tíz nappal azután történt, hogy egy más jellegű fellépés keretében, Hunyadi
Ferenc szuperintendens házánál, Ferenc-nap alkalmával szintén az osztályával énekeltette el az általa szerzett, püspököt dicsőítő költeményt.49 A Szilágyi Gáborral szembeni súlyos provokáció, az elöljáró tekintélyének tudatos megtépázása aligha lehetett
az érintettek legelső konfliktusa. Csokonai némi mentségéül szolgálhat, hogy az eset
inkább emlékeztet olyan viadalra, amely szokás szerint „visszaütéssel” kezdődött, hiszen
a végtelenül érzékeny, alvászavarokkal küzdő ifjú felettesének egyetlen szemöldökráncolásától kedélybeteggé válhatott, ilyen szintű felelősségre vonásra viszont préceptori
gyakorlata a források szerint is gyakran adott alkalmat. Azt a véleményt, amely szerint a végső eltávolítás a történtekhez képest szigorú, sőt egyenesen példátlan volna, a
költőn kívül csak azok a kortársak képviselhették, akik feltétel nélküli hívei és szerető
tanítványai voltak, akik megérezték, hogy a Kollégium az évszázad talán legzseniálisabb személyiségét készül kivetni kebeléből. Hogy sokan lehettek, akik osztották ezt
a véleményt, az kifejezetten meglepő annak fényében, hogy olyan irodalmárok, mint
Kazinczy és Kölcsey, jóval Kis János és Édes Gergely után helyezték Csokonait a magyar
költők rangsorában…
Első olvasásra a „falakon belüli” értelmezés szolgálatába állítható források közé
tartozik (és közülük az egyik leginkább elgondolkodtató) Nagy Gábor feljegyzése Csokonai hozzá írott levelén. A levél azért is rendkívül tanulságos, mert a benne érzékelhető
intertextuális nyomok arra utalnak, hogy a költő válságának mélypontján a bibliai Jób
könyvében keresett vigaszt, a barátai által elhagyott szenvedő történetében. Ez a bibliai
rész minden más leírásnál kifejezőbben beszél Csokonai nyomorúságos lelkiállapotá46
47
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Győri L. János: i. m. 70. és 75.
Vargha Balázs: Csokonai emlékek. Bp., 1960. 59-63.
Szilágyi Márton: i. m. 36. Mivel a téli órarendben az adott időpontban (délután három órakor) tanítási
idő volt, a költő engedéllyel és tanítás céljából is tartózkodhatott növendékeivel az erdőben. A könyvtári
források és kölcsönzési naplók szerint a század utolsó évtizedében Rousseau Emilje a diákok által is
gyakran forgatott, igen népszerű olvasmányok közé tartozott Debrecenben.
Csokonai Vitéz Mihály: Költemények. 3. Szerk. Szilágyi Ferenc. Bp., 1992. 601. A hivatalban lévő
püspök Csokonai József „keresztkomája” volt. Lásd: Takács Béla: Csokonai és Hunyadi Ferenc. ItK,
1955/3. 339.

ról és keserűségéről.50„Én hozzád menni nem kívánok, tudod miért. Okát Szívemenn
vagy Szívedenn kívül keresd” – írta a költő az iskolaszék tagjához, eltávolítása után
néhány hónappal. A levél további része kódolva szól apokaliptikus időkről, fenyegető
veszedelemről, hegyek között emelkedő setét felhőről, amely szárnyaival elfogja a fényt
és Saskeselyű módjára (!) hajtja a szelet, a tenger és a tengermellék hatalmaskodó
menykő csapásától retteg, a csapás után a barátságos vízcseppek különválnak, és amíg
az erőszak körülöttük „sustorékol” nem is mernek összeforradni. De a menykő haragja
és ereje elenyészik, végül egy kagyló gyöngyöket terem. „Barátom, hogy esik e’ meg a’
Szárazonn?” – szól a vészjósló csengésű levélzáró kérdés.51 Ugyanezen a papíroson a
saját szavazatáról megfeledkező Nagy Gábor az alábbiakat jegyezte fel: „Csokonay. Ezen
Levelét írta hozzám 1795-be mikor a’ Deákságból elbúcsúzván, a’ Debreczeni Professzorok által
kegyetlenül üldöztetett, és vele minden társalkodás meg vólt tiltva.”52 Valószínűsíthető, hogy
az idézett mondatot Nagy Gábor nem önmaga számára vetette papírra, és nem is a levél
kézhezvételekor. Hiszen ő jól ismerte a költő kézírását, ráadásul az adott évben az egész
Kollégium a pertől zengett, így a „pro memoria” 1795-ben még fölöslegesnek és az iskolaszék tagjától adott formájában kissé különösnek is tűnne. A kritikus mondatot tehát
nagy valószínűséggel időskorában, legalábbis a költő halála után rótta föl Nagy Gábor.
Ebben az esetben azonban nem azt, illetve nem csupán azt jelenti, aminek látszik.
Az iménti forráshoz hasonló eleme van Kotsi Sebestyén István professzor Csokonai Józsefné kérésére írott válaszlevelének. A költővel rokonszenvező tanárember 1805ben, lelkészként már nem nagyon akart emlékezni az utolsó iskolai esztendő ügyesbajos dolgaira, annál is inkább, mert „némelly főemberek vele talán meg is sértetnének.”53
Kérdés, hogy kiket értsünk „némely főemberek” alatt és vajon jogos volna-é az ő sértődésük? A per hátterében ugyanis érvényesült még egy viszonylatrendszer, amelyet – a
politikaitól eltérően – nem szokás kellő súllyal figyelembe venni, holott egyértelműen
meghatározta a közhangulatot és a helyi erőviszonyokat: ezekben az években jutott
nyugvópontra a lelkészek és a világi tisztségviselők harca a református egyházon belüli
vezető szerepért.
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A barátai által is „elítélt” Jóbot az Úr csapások sorozatával látogatta meg, céltáblává tette, körülvették
íjászai, minden ok nélkül sokasította sebeit, forgószélben rohanta meg. A szenvedő végül gennyes, viszkető bőrét cseréppel vakarta, arca a sírástól kivörösödött, ellenfelei gúnyolták, gáncsolták. Tisztességéből kivetkőztette az Úr, elvette koronáját, reménységét letördelte mint egy fát, tekintélyét megtépázta,
lelke összeomlott, saját elesett állapota is a tanúvá lett ellene, ereje elfogyott, már azt érezte, hogy napjai
elfogynak és vár rá a sír. Barátai (bár vigasztalni is próbálták) szeretet és megértés helyett a perlekedőt
önteltséggel vádolták az éles viták során, vesztét jósolták, olyan személyhez hasonlították, akinek emlékezete elvész, és nem emlegetik majd nevét az utcán. Összegzésképpen elmondható, hogy Csokonai
helyzetének és lelkiállapotának megértéséhez a szükséges és elégséges leírás a szűkszavú levél által
befogadott és asszimilált Jób könyvével együtt áll rendelkezésünkre. Lásd bővebben Gáborjáni Szabó
Botond: Egy rejtélyes Csokonai-szöveg intertextualitása és a költő „kicsapatásának” háttere, i. m.
Csokonai már eltávolítása előtt érzékelte azt, hogy egy poéta lehetőségei Magyarországon (az önálló
tisztes egzisztenciára) hasonlatosak egy szárazra vetett kagyló esélyeihez.
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Levelezés. i. m. 52 és 470.
Vargha Balázs: Csokonai emlékek, i. m. Bp., 1960. 226.
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„Világiak” uralma a Református Egyházban
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A „vértelen ellenreformáció” időszakában (1711 után) a szorongatott protestáns egyházak védelmében csak a nemesség, az ún. „világi urak” léphettek föl eredményesen. Egyik
jeles képviselőjük, Beleznay generális így összegezte 1778-ban elvbarátai lekicsinylő véleményét a református papságról, Szilágyi Sámuel püspökhöz írott levelében: „Állhatnak-e
ők csak egy szempillantásig királyunk ’s országunk felső méltóságai előtt … tarthatnak csak egy
hajszálnyi árnyékot az üldözés tüzének heve ellen akár a népnek, akár maguknak?”54 Akik a „törésen állottak”, a döntések jogát is követelték. Az évtizedeken át elfojtott belső feszültség
a türelmi rendelet után tört nyíltan a felszínre Debrecenben, egy olyan közösségben,
ahol még a 19. század közepén is szinte automatikusan választották a református főbírót
(később polgármestert) a Kollégium ügyében illetékes Konzisztórium (presbitérium) elnökévé, illetve a testület tagjaivá a szenátorokat.
Domokos Lajos a német sajtón, a francia Enciklopédián
vagy felfedezőutak beszámolóin
(és számos egyéb műfajon) kívül
irodalomelméleti munkákat is olvasott.
(Részletek a Nagykönyvtár kölcsönzési naplóiból,
melyekben az áthúzások a kiadványok
visszaszolgáltatását jelzik.
Lásd: TtREK R 73/1. és 2.)
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TtREL Világi urak levelezése. 229.

A világi urak dominanciája vitathatatlan, Domokos Lajos (mint a Kollégium kurátora) haláláig megkerülhetetlen volt Debrecenben. A városi jegyzőkönyv szövege egyébként már a 17. században azt rögzítette, hogy a „Scholabéli törvényeknek ereje a tiszteletes
tanácstól vagyon,”55 sőt az iskola 1704. évi törvényét is Dobozi István főbíró jegyezte,56
mint ahogy az 1792. évi törvényt is a világi vezetők írták alá az első helyeken. Az egyik
aláíró, Domokos Lajos – aki a hallei egyetemen tanult jogot – egyébként is a kérdés „specialistája” volt. Az 1704-es iskolai törvény nagykönyvtári példányára saját kezűleg rótta
föl, hogy az okirat anyai nagyatyja, Komáromi Csipkés György kézírása.57 A Csokonai korában érvényes szabályok (1792. évi tvr. VI. pontja) szerint „sine scitu et consensu localium
curatorum”, azaz a helyi kurátorok (világi vezetők) tudta és egyetértése nélkül sem
felvenni, sem eltávolítani nem lehetett kollégiumi diákot.58 Ráadásul a főiskola fontosabb hivatalos leveleit nem a professzorok, hanem a Konzisztórium világi elnöke írta
alá a rektorral, és külön paragrafus mondta ki, hogy a tanárok nem módosíthatják az
iskolai rendszabályokat. Ezeket az erőviszonyokat pontosan kifejezi, hogy az újabban
(kissé leegyszerűsítve) Tanárkari jegyzőkönyv néven emlegetett forrás címe valójában
„Acta curatoratus et professoratus” volt.59
Csokonai ügyének van egy konkrét mozzanata, amely szintén kapcsolatban lehet
a háttérben dúló egyházpolitikai küzdelemmel. 1791-ben, amikor a tiszántúli lelkészek Sinai Miklós professzorra, Domokos esküdt ellenségére szavaztak, a világi urak
és a lelkészek egy része pedig Hunyadi Ferencet (Csokonai József „keresztkomáját,” a
költő pártfogóját60) választotta püspökké, Sinai hívei (köztük mind a kilenc tiszántúli
esperes) éppen Szilágyi Gábor házában gyülekeztek.61 A költő akár ezért is képzelhette – Szilágyi 1797-es konzisztóriumi megintésének hangnemét tekintve nem minden alap nélkül –, hogy ezzel a tanárával szemben a szokásosnál többet megengedhet
magának. A Szilágyi Gáborral foglalkozó Konzisztóriumi Jegyzőkönyv (egyéb kioktató
megjegyzések mellett) az alábbiakat is tartalmazza: „Hogy pedig a diktálás meg van tiltva,
azt Professor Uramnak tudni kellett, mert ha szintén az 1782. esztendő béli Instrukció kezénél
nem vólna, mellynek mindazáltal maga volna az oka … százszor is hallotta mind privatim mind
publice a’ Presbytériumban. … Deákoknak Examenre kérdéseket, feleleteket dictálni igen illetlen,
annyival is inkább, hogy az a’ Professor Urnak Inspectiója alatt levő Classisbeli Praeceptoroknak
is tilalmas, a’ mint ezt maga is mint Classium Inspector jól tudja… Honnan gondolhatta azt
Professor Uram, hogy a’ Presbytérium csak magának tartja a’ Predikácziók corrigalasat, által
nem lehet látni, hogy esett illyen csudálatos gondolatba: holott igen sokszor kéretett, hogy minél
többször revideálja és corrigálja, melly külömben is kötelessége…”62
A központi hatalom hiába kísérletezett az 1790-es évekig, a város és az egyház
ügyeinek elválasztása csak részben sikerült. Ennek a kérdésnek természetesen nem
csupán Csokonai esetében volt jelentősége. Ez a sajátos konzisztóriumi vezetés úgy működött Debrecenben, hogy Domokos Lajos a református városi szenátorok élén nem55
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Idézi Nagy Sándor: i. m. 15.
Békefi Remig: A Debreczeni Ev. Ref. Főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Bp., 1899. 117.
TtREK R 2508.
Nagy Sándor: i. m. 342.
A jegyzőkönyv fontosabb részleteit lásd G. Szabó: i. m. 1996. 218-264.
Fekete Károly: Hunyadi Ferenc igehirdetése. Debrecen, 2005. 10. 21. és 23.
Fekete Károly: i. m. 18. és Révész Imre: Sinay Miklós és kora. Bp., 1959. 188.
G. Szabó: i. m. 1996. 216-217.
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csak saját lelkészeinek és professzorainak diktálta a feltételeket, határozta meg (minden
ellenkezést letörve) az oktatás formáját és tartalmát, hanem 1788-ban egy királyi deputációnak is szükségesnek ítélte „minden tisztelettel declaralni”, hogy „ide többször
ne fáradjon”, mert „oskoláinkhoz való igaz Jussunktól semmi részben el nem állunk”.63
Domokos (mint a református egyház befolyásos világi vezetője), úgy vélekedett a felekezetek egyenlőségéről, hogy „nem a mi papjainkat kell felemelni, hanem a pápista
clerust lejjebb nyomni, úgy lesz aequalitás!”64
Mándi Márton István 1784-es diákpöre azt is egyértelműen megmutatja, meddig
mehetett el akarata érvényesítésében a főbíró. A világi vezetők nemcsak visszahelyezték
tisztségébe a gondolatszabadságra (mint református principiumra) hivatkozó, kihívóan
viselkedő, a tanrendet élesen kritizáló Márton Istvánt, hanem Domokos Lajos a főgondnokkal és két városi tisztviselővel bevonult az iskolába, és a professzorok távollétében
levizsgáztatta, majd „primáriussá” avatta az erőviszonyokat pontosan ismerő diákot.65
Első perében Csokonai is hivatkozott Márton István ügyére, majd levélben informálta
Domokost, aki később személyesen fogadta őt, sőt az első ítélet ellen is közbenjárását
ígérte, annak ellenére, hogy a büntetést a költő maga is enyhének minősítette és nyilvánosan megköszönte.66

Csöndes távozás helyett
Az első per kedvező döntése előtt a költő már fontolgatta a Kollégium elhagyását, arról
beszélt, hogy sem diák, sem préceptor nem akar már lenni, sőt zaklatottságára hivatkozva először az iskolaszék december 17-ei ülésén, majd írásban a Konzisztórium tagjaitól is
kérte állásából való felfüggesztését.67 Igaz, egyúttal ügyének folytatását is remélte támogatóitól, köztük Hunyadi Ferenc püspöktől, Kotsi Sebestyén István professzortól, akikben
a jelek szerint nagyon megbízott, és tisztelgő verseinek fogadtatása alapján nyilván bízhatott is.68 Miután Szilágyi Gáborhoz küldött bocsánatkérését elfogadta az Iskolaszék, minden jel arra vallott, hogy a költő körül enyhül a feszültség. Gerson című vígjátékát például
a professzorok és lelkészek jelenlétében mutatták be február 28-án a Kollégium diákjai.69
Ha az egyházkerület püspöke és a Kollégium kurátora néhány hónappal később, a második per során már nem léptek közbe – sem a konzisztóriumi tagok, sem bizalmasuk,
Budai Ézsaiás által70 –, annak bizony oka lehetett. (A Csokonai József által keresztszülőnek is felkért püspök a végső ítélet meghozatala után néhány héttel halt meg, váratlanul,
sárospataki közszereplése alkalmával, 1795. július 7-én. Hunyadi Ferenc személyes okból
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Uo. 1996. 75. A témának ismert néhány olyan feldolgozása, amely mind az állami-katolikus szféra egyházi összefüggései és tartalmai, mind a protestáns oktatás világias tartalmai, mind a két rendszer számtalan közös vonása terén elemzésekre késztethet.
Révész Imre: i. m. 149.
Csürös Ferenc: Mándi Márton István pöre. ItK, 1912. 186.
Vargha Balázs: i. m. 63-66.
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Levelezés. i. m. 451.
A téma szempontjából fontos valamennyi tisztelgő verset tartalmazza a kritikai kiadás megfelelő kötete.
(Költemények 3. 1794–1796. Sajtó alá rendezte Szilágyi Ferenc. Bp., 1992.)
Győri L. János: i. m. 65.
Budai göttingeni leveleiből ítélve is jórészt Domokos Lajosnak köszönhette előmenetelét. L. Borzsák
István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp., 1955. 57.

is megérthette a nyugtalan ifjú helyzetét, ugyanis a püspököt hétesztendős diáksága
alatt 39 alkalommal intették meg kisebb fegyelmi vétségeiért.71 A költő haláláig tisztelettel viszonyult Budai Ézsaiáshoz, hajdani privát préceptorához is72 – akit Göttingenből hazatérése után lelkes „Örömversekkel” köszöntött, és aki a második per során már
rektorként elnökölt az iskolaszék végzetes ülésén.)
Amint erre már utaltam, a segítségnyújtás elmulasztásának feltételezett „komoly
okait” befolyásolhatták az intézmény parázsló belső ellentétei és az a végtelenül ingerült
légkör, amely a magyar közéletben 1794 után eluralkodott. Az illetékesek például azt
fontolgatták, hogy a pesti egyetemet Esztergomba kellene helyezni, hogy jobban megfigyelhető legyen.73 A Helytartótanács a korábbinál is nagyobb buzgalommal árasztotta el
rendelkezéseivel a Kollégiumot. Miközben Csokonai költészete a francia irodalom ismeretéről tanúskodik, a Helytartótanács arra kötelezte a tanári kart, hogy szigorúan ellenőrizze a „veszedelmes könyveket” olvasó diákokat, és annak is járjon utána, kitől szerezték be olvasmányaikat.74 Kifejezett utasítás érkezett a diákság közéleti érdeklődésének
letörésére: „a Professorok vigyázzanak, hogy Tanítványaik semmi affélét, a mi a közönséges dolgokra tzéloz, a felsőbbek engedelme nélkül producalni ne bátorkodjanak” – idézi az Egyházkerületi Jegyzőkönyv.75 Ez a tendencia gyakorlatilag Csokonai haláláig érvényesült. 1802ben újabb rendelettel tiltották el Voltaire, Rousseau, Helvetius és általában minden
hasonló szerző műveinek könyvtári használatát, néhány évvel korábban már Kantot is
betiltották, 1803-ban pedig kötelezték a várost, hogy ellenőrizze a főiskola könyvárveréseit, végül azt is külön királyi rendelet írta elő, hogy diákok szüleik kíséretében sem
mehetnek színházba, kávéházba vagy vendégfogadóba.76

Lengyel József szénior olvasmányai a Nagykönyvtár kölcsönzési naplójából
(Kézirattári jelzete: TtREK R 73/2. Az áthúzások Voltaire, Helvetius, Montesquieu,
a Nagy Francia Enciklopédia és más művek visszaszolgáltatását jelzik.)
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Fekete Károly: i. m. 14.
Csokonai az első per után, az ifjú professzor lakodalma alkalmából írta meg Magyar Psyche című
művét.
A magyar nevelés története. 1. k. Főszerkesztő Horváth Márton. Bp., 1988. 235.
G. Szabó: i. m. 1996. 293.
Uo.
TtREL I.1.c.2. 309. 315.
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Bár voltak Csokonainak féltékeny kollégiumi ellenfelei, sőt néhány kapcsolata az
utolsó hónapokban kifejezetten ellenségessé vált (lásd a búcsúbeszédében a deszkájába kapaszkodó hajótöröttet csapdosó fókák kárörömét77), a külső körülményektől függetlenül is tény, hogy sorsáról még csak nem is a törvény betűi szerint döntöttek.78
A búcsúbeszéd előtti legnagyobb vétkéért (Szilágyi Gábor79 diákok előtti megalázásáért)
az első perben már felelt. A „halmazati büntetés” súlyosságában bizonyára közrejátszott
hosszas távolmaradása. A félév 1795-ben pontosan május 4-én kezdődött, míg a költő
csak június első napjaiban érkezett vissza. Az érvényben lévő rendelkezések szerint egy
„Oskola Mester” vagy „praeceptor” elöljáróinak „híre vagy engedelme nélkül” egyetlen leckét sem mulaszthatott el, még kevésbé mehetett előzetes bejelentés nélkül más helységbe
vagy városba.80 Talán szerepet játszhattak az ügy megítélésében azok az információk is,
melyek Debrecenbe jutottak engedély nélküli távollétével kapcsolatban. Pesti tartózkodásáról Fülöp Géza kutatásai nyomán feltételezhetjük, hogy már ekkor megfordult
Mosóczi Institoris Gábor olvasókabinétjában, mert leveleit későbbi ittlétei során ide
címeztette.81
Kétségtelen, hogy a költőt hazatérése után túlontúl messzire ragadták indulatai.
1795. június 15-i beszéde elmondásakor már tudta vagy sejtette, hogy elöljárói az iskolából való távozását kívánják: „A ’felettem valókat vagy szerettem, vagy tiszteltem, vagy kerűltem. Fáztam gyakran, de sokszor égtem tőlök. Most már fázni jobb szeretek…”82 (Június 18-án,
Emlékezetnek okáért írott „maga mentségében” azt állítja: „legfőbb nyereségemnek tartottam
volna a’ sine fine való elmenést”.) Debreczeni Attila, a kritikai kiadás szerkesztője azt is
teljes joggal feltételezi, hogy a kicsapatási határozat talán meg sem született volna a búcsúbeszéd nélkül.83 Mert a csöndes távozás – akár léteztek a költőt fenyegető politikai
veszedelmek, akár nem – kevesebb kockázattal járt volna. Túlfűtött szereplése84 azért
is nagy érzelmi viharokat kavart, mert lehetetlenné tette a Konzisztórium által minden
bizonnyal célravezetőnek vélt (ma úgy mondanánk ezt, hogy „közös megegyezéssel” történő) önkéntes távozást.
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Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Szépprózai művek. i. m. 145.
Olyan részletekről, hogy a törvény értelmében nemcsak diákjai nem dohányozhattak, de ezt tanítás közben ő maga sem tehette volna, a források említést sem tesznek.
A professzor a Voltaire-fordító püspök, Szilágyi Sámuel fia volt, atyját és családja több tagját levelei és
színművei tanúsága szerint Csokonai is nagyon tisztelte.
Egyházkerületi jegyzőkönyv. TtREL.I.1.a. 1795. évi 41. pont.
A könyvesbolt olvasásra szolgáló terme a pesti írók, a tanulóifjúság kedvelt találkozóhelye volt, könyvállománya 1794-ig valószínűleg (minden rendelkezés ellenére) tartalmazott tiltott irodalmat, az általános rettegés légkörében azonban ez már kizárható, sőt a francia hírektől megriadt kormányzat 1798-ban
a többi hasonló intézménnyel együtt Institoris könyvesboltját is bezáratta. Lásd Fülöp Géza: A magyar
olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., 1978. 41-47.
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Szépprózai művek. i. m. 145.
Uo. 419-420.
Bár utólag azt írta, „Orátziómmal senkit megbántani nem akartam”, és úgy vélte, a beszédből sikerült a
vaskosabb részeket kihúznia, ennek ellenére – ha nem is professzorát, de – a százak fegyelméért felelős
diák elöljárók egyikét (vélhetőleg Tóth Ferencet) az egész ifjúság előtt „Orangutáng forma emberetskének”
minősítette.

A kecskeméti hetvenkét forint
A szomorú végkifejletet a szakirodalomban említett anyagi természetű ügyek (mint
a késedelmes elszámolás vagy a kecskeméti alumnusok pénze) érdemben aligha befolyásolták. Juhász Géza feltételezése, amely szerint Toóth István 1795. június 7-én keltezett
kecskeméti értesítése a költő által átvett összegről hamisítvány lenne,85 minden alapot
nélkülöz. A teória az ötvenes évek koncepciós pereinek tapasztalatait hordozza, de szerzőjének mentségül szolgál, hogy ez az időszak szellemében nagyon is alkalmas volt a
magyar „jakobinus” mozgalom brutális felszámolásának és a perek hátterének mélyebb
megértéséhez. Juhász Géza figyelt fel arra is, hogy Kazinczy, aki a börtönben sem vallott barátaira, letartóztatása előtt több, 1793 őszétől írott Csokonai-levelet megsemmisített, kivéve azt a verset, amelyet a költő Gorani (Martinovics Ignác) röpiratához szánt
kíséretül.86 Amennyiben a hamisítás ténye beigazolódik, kitűnő adalékkal erősíthette
volna a szerző koncepcióját, amelynek lényege, hogy a Juhász Géza által forradalmi szellemű alkotónak vélt Csokonai azonnali eltávolításához mindenáron ürügyet akart kreálni
az iskola. A Toóth István kecskeméti lelkésznek vélt fiatalember valójában Mihályházai
Tóóth István, aki Kecskeméten, Debrecenben és Svájcban tanult. Az ominózus levél
írásakor kecskeméti rektorként működött, majd rövid püspökladányi lelkészkedés után
Dunavecsére került, ahol 1818-ban esperessé is választották. Mivel nyomtatott munkája
nem maradt ránk, személyét korábban nem sikerült azonosítani. A hetvenkét forint felvételéről értesített, általa „Sógor Uramnak” szólított professzor valóban Budai Ézsaiás
– ahogyan ezt Vargha Balázs is feltételezte –, ugyanis Toóth István első felesége az
a Tormássy Zsuzsanna, akinek atyja (Tormássy János püspök) id. Ercsey Dánielnek és
Péczeli Józsefnek is vőtársa volt. Így a sógor uram megszólítás felesége, Ercsey Klára
révén illette Budai Ézsaiást, a Kollégium ifjú professzorát. A Juhász Géza halála után közreadott vélekedés többek között azért is valószerűtlen, mert az eset az első egyházi gyűlés
alkalmával kiderült volna. A hamisítás lehetőségét azonban igazságügyi írásvizsgálat is
kizárja.87 A kecskeméti levél egyébként az írásba foglalt ítélet után érkezett meg a Kollégium rektorához, és az sem zárható ki, hogy az adósság fedezeteként a költő Kollégiumban „tartóztatott” könyvei elegendő zálogul szolgáltak.88
Egy-egy történelmi esemény általában okok sokaságára és ezek kölcsönhatásaira vezethető vissza, miközben az elemző kénytelen oksági hierarchiát felállítani. A lehetséges okok erősorrendjében természetszerűleg aláértékelődik az, amelyik a körülmények
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Juhász Géza: Csokonai állítólagos kecskeméti hetvenkét forintja. Alföld, 1971. 43-47.
Uo. 44.
Az 1795. június 7-én készült levelet a felkért írásszakértő egybevetette Toóth István 1803-as és 1819es keltezésű dunavecsei feljegyzéseivel. Az optikai, összehasonlító és elemző vizsgálat eredménye nem
csupán az általános sajátosságokban (felépítés, méretarányok, a mozgásirány rendszere, tempó, tengelytartás és a betűkapcsolatok alakítása), de a különös sajátosságokban is megegyezik. A korszak jellegzetes
írásmódját is tanulmányozó szakértő 20 olyan egyéni grafikai sajátosságot nevesített, mint „az o betű
indításhelye és vakhurokkal történő befejezése”, a gy betű „kapcsolásmódja, sorvonal alatti részének
képzése és befejezése”. Következésképpen a vizsgálat megállapította, hogy az elemzés tárgyául szolgáló
írásminták „egyazon személy kezétől származnak”. A Hamza János igazságügyi írásszakértő által 2004ben készített vélemény egy példánya a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Kézirattárában található.
Az adósság rendezéséről nem tudunk semmit, de a költő Kollégium széniorának válaszolva 1795 novemberében már csak az iskola 11 forintnyi követelésére reagál, illetve említi könyveinek a Kollégiumban
„tartóztatását”. Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Levelezés. i. m. 56.
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folytán nem, vagy alig dokumentálható. Egy esemény megtörténtének azonban ritkán
feltétele, hogy írás készüljön róla. A vérbe fojtott szervezkedéseket követő megtorlások
időszakában például egyáltalán nem szokás kockázatos kérdésekben nyilatkozni. Következésképpen pontosan tudjuk, hogy mi történt a Kollégiumban, de csak részben tudhatjuk, hogy miért. A költő eltávolításának teljes és tényleges háttere talán örökre megfejthetetlen marad, akkor is, ha az újabb és újabb próbálkozások minden bizonnyal alkalmasak
egy-egy részlet megvilágítására. Annyi mindenesetre megállapítható, hogy az egész ügy
és annak háttere nem csupán ismeretlen részletei miatt tartja bizonytalanságban az utókort, de eddig nem kellő súllyal mérlegelt összefüggések vizsgálatára is késztethet.

25

Ferenczy István mellszobra
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A kiállítás tárgyai, képei és feliratai
Csokonai Vitéz Mihály
„A magasszintű intellektualitás mércéjén mérve
Csokonai a legnagyobb magyar lángelmék közé tartozik.”
Barta János (Ráció-tudomány-költészet Csokonainál. 1974)
A felvilágosodás legnagyobb magyar költőjének európai viszonylatban is rendkívüli tehetségét a maga teljességében először a Nyugat nagyjai ismerték föl. Gondolati-érzelmi
mélységével, sokszínűségével, képalkotásának és hangfestésének modernségével, verstechnikájával és zeneiségével nemzedékekkel előzte meg korát.
Műveltsége lenyűgöző: természettudományokban járatos (Festetics Georgiconjában
fizikatanári állásra pályázott), zeneileg képzett (klavírozott és fuvolázott), a görög–római
klasszikusok mellett az olasz, angol, francia és német írókat is eredetiben tanulmányozta.
Ha a Kollégiumból történt eltávolításának csupán egzisztenciális következményeit
tekintenénk, Csokonai ebben a tekintetben is sokat veszített „karrierje” megszakításával
– vetélytársai közül Tóth Ferenc pápai professzor például a göttingeni egyetem díszdoktora lett –, de a szűkebb és tágabb közösség vesztesége szintén felmérhetetlen. Ha idejében
a költő kezébe kerül az új református énekeskönyv megalkotásának lehetősége – melyet
az egyház és a város vezetése „kicsapatása” után is neki szánt –, az kétségkívül Szenci
Molnár Albert zsoltárfordításaihoz hasonlítható értéke volna a magyar költészetnek.
Példátlan debreceni kultusza a város és tágas vonzásköre művészeti ízlésének fejlődését is szolgálta, országos ismertsége jórészt Debrecen „infrastruktúrájának” köszönhető. A 18. század végén ő volt a diákság országszerte tömegesen másolt kéziratos versgyűjteményeinek legnépszerűbb szerzője. A Kollégiumból érkező legátusok és rektorok
sokasága, azaz a Debrecenben nevelkedett vidéki értelmiség révén hatással volt egy széles olvasóközönség létrejöttére, előkészítette a „népnemzeti” irányzat, Petőfi és Arany
befogadását.

Szilágyi Imre: Debrecen látképe 1790 táján. Rézkarc, 2014
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A költő családja
„Debreczen nékem születte-földem, itt nevekedtem,
az Atyám közönséges becsületű ’s kedvességű ember volt,
az Anyám Tanátsbéli ember leánya.”
Csokonai

Részlet Csokonai József naplójából (Lugossy József professzor másolata)

A költő keresztelési anyakönyvi bejegyzése

„Csokonai József nem közönséges ember volt sem érzésben, sem gondolkodásban, sem tehetségben. Aki … naplót szerkeszt, aki abba belefoglalja hazájának, városának, felekezetének sok
nevezetes eseményét … aki kedvét találja verses művekben és aki sikeresen gyakorolja kezét rajzban
és festésben … annak van mit örökül hagyni.” Kardos Albert (Csokonai Atyja, 1928)

A költő atyja Győrben született, a helyi
református lelkész fiaként, olyan városban,
ahol 1749-ben betiltották a protestáns vallásgyakorlatot. Debrecenben is rendkívül
érzékeny volt a felekezeti sérelmekre. Naplójába másolta Rákóczi manifesztumát, a Recrudescunt kezdetű kiáltványt, amely 1704ben jelent meg a debreceni nyomdában.

Csokonai József festményei tógás diákokról

29

30

Borbélysebészek eszközei:
gyógyszeres tégely, köpölyöző
és az érvágásra használt
jellegzetes szerszám

A borbélycéh beállási könyvének címlapja. Csokonai József
borbély (kirurgus, azaz sebész)
a nagyszombati egyetemen szerzett diplomát 1772-ben, majd
hamarosan a Kollégium sebésze
és a debreceni borbélycéh „atyamestere” lett.
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Hatvani István professzor, orvosdoktor portréja és receptje

Csokonai József feljegyzései között fennmaradtak Hatvani receptjei „a kis Mihály
fiacskám” szemgyulladására is. A költő atyját elismerték a leghíresebb debreceni orvosok.
Együtt dolgozott Weszprémi Istvánnal (a Kollégium egykori könyvtáros diákjával, Földi
János apósával) és Hatvani professzorral is.

Részlet Fénelon kéziratos fordításának debreceni címlapjáról. A költő anyja, Diószegi
Sára művelt debreceni polgárasszony: Fénelon felvilágosult művét és Barclay államregényét is olvasta. Diószegi Mihály „tanácsbeli esküdt polgár” leánya volt, szinte mindenét
a Kollégiumra hagyta.
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Kollégiumi diákok iskolai feladatként már a 16. században verseltek a fösvénységről,
Mitsodás a fesvény ember címmel. A Csokonai család uzsoratartozások miatt veszítette el
vagyonát, így a Zsugori uram leírását (az iskolai gyakorlaton kívül) akár személyes élmények is gazdagíthatták.

A diák Csokonai

A Kollégium belső udvara és három régi épületszárnya

„A 18. századvég Magyarországán aligha volt még egy olyan szellemi gócpont, amely annyit
adhatott volna … egy fiatal lángelmének, mint Debrecen.” Bán Imre (Csokonai és Debrecen,
1976)
„Debrecen és a rokokó: furcsa, első pillantásra szinte képtelen összepárosítása két … ízlésvilágnak. És mégis tény, hogy a magyar rokokó költészet egyik kirepítő fészke éppen a debreceni
Kollégium lett, ez a sivár, avatag bagolyvár.” Julow Viktor (Fazekas Mihály, 1966)
A külföldi egyetemeken képzett professzorok csak a felső tagozaton tanítottak, az
alsó osztályok „köztanítói” a legkiválóbb öregdiákok voltak, az ún. publicus préceptorok.
Minden diáknak volt magántanítója, azaz privát préceptora is, aki elmagyarázta az órákon tanultakat.

„Köszönjük, boldogúlt, példátlan munkádat,
Mellyel fényesbítni akarád hazádat.
..................................................................................
Én is megnyugtató örömmel telek el,
Hogy lantom íly becses nevekről énekel:
S midőn laurust fűzök hív tanítóimra,
Édesen eszmélek bimbós napjaimra.”
Csokonai Vitéz Mihály:
Budai Ferencre, halála után
Csokonai préceptorai közül Budai Ferenc (filozófus, lexikonszerkesztő), Háló Kovács József költő
és (a jakobinusként letartóztatott) Fodor Gerzson
neve a legismertebb. Magántanítói közül kiemelkedik Budai Ézsaiás, később professzor és püspök,
klasszika-filológiánk nagy alakja.
„Budai Ferenc úr volt a deák tudományokban, különösen pedig a magyar történetekben meghálálhatatlan
tanítóm közönségesen: valamint prof. Budai Ézsajás úr
magánosan a poézisban. Ezzel dicsekedni országosan is
szerencsémnek tartom.” (Csokonai emlékezése publicus és privát préceptoráról.)

A poétika osztályban „tanítványim közt a Virgil
Éneisében szereplő személyeket felosztottam … az ilyen
rollékat [szerepeket] szörnyű tűzzel játszotta és bámulásig tudta követni.” Háló Kovács József emlékezése
a költőről (Csokonai anyjához írott levelében) és
Aeneis-fordításának címlapja.
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Fodor Gerzson könyvtárosdiák számadásai. Fodor Gerzson volt Csokonai préceptora a
rétorika osztályban, később Svájcban és Németországban tanult, majd nagykőrösi tanár lett.

Budai Ézsaiás tankönyve

Budai Ézsaiás professzor

A magántanítók a rájuk bízottak szellemi és erkölcsi fejlődése mellett ruházkodására és tisztálkodására is ügyeltek. A nála hét ével idősebb Budai példája annyira a
tudományok felé vonzotta a költőt, hogy szinte belebetegedett a tanulásba. Csokonai
Örömverseket szerzett Budai Ézsaiás Göttingenből való hazatérésekor, az ifjú professzor
munkája kezdetén: „Peng e kis hely múzsáinak
Édesen rezgő lantja,
Minden húrja Budainak
kedves nevét pattantja.”

Poézisre való hajlandóságának „jókori vezérlését”
Kovács Józsefnek és Budai Ézsaiásnak, iskolai keretek
közül „kivezérlését” Kazinczynak és Földi Jánosnak köszönte Csokonai.
Hunyadi Ferenc műve. A püspök Csokonai (József
nevű) testvérének keresztapja volt. Kvalitásérzéke mellett az is a renitens diákok (Mándi Márton István és
Csokonai) mellé állíthatta, hogy deákkorában az Iskolaszék (Sedes) igen sokszor elmarasztalta fegyelmi vétségeiért. 1794. december 3-án a költő osztályával Hunyadi
Ferenc házánál Ferenc-napkor elénekelteti a püspököt
méltató költeményét:
„Szent öröm fohászkodik Jéruzsálemnek ligetén,
Inneplő muzsikával örvend papjának életén.”

„Esmeretlen hevertél még a Sexta domb aljába,
A Nagyerdőn az alacsony mogyorók árnyékába,
Még a hír a Tócó partján túl sem vitte nevedet,
Hol csikorgó nádsípodon kínzottad énekedet.”
Csokonai Horváth Ádámhoz, 1792

Csokonai költészettani tankönyvei, a Gradus ad parnassum és Hieronimus Freyer műve
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Kiss Sámuel: Szilágyi Gábor professzor

Csurka István: Csokonai. 1905

Csokonai egyik felfedezője és majdani fő ellenfele, Szilágyi Gábor kérésére vállalta el
a poéták osztályának préceptori állását.
„A költőt bántotta beteges és a klasszicista szépségideálhoz képest bizarr, füstös, szabálytalan arca és termete.”
Szauder József
„Azt mondod, barátom,
hogy én ocsmány vagyok!
S orcám fertelmei irtóztató nagyok.”
Csokonai: Rút ábrázat s szép ész

Szilágyi Imre: Szabadfoglalkozás az osztályteremben. Rézkarc, 2014

Csokonai mint préceptor
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„Az ő oskolájába mint teátrumra egymást törve mentenek.”
Domby Márton

„Minden Deáknak Auctora legyen!” Az 1792-es
egyházkerületi határozat betiltotta a hagyományos diktálást, és általánossá tette a korszerű tankönyvek használatát. Csokonai természettudományi felkészültségére jellemző, hogy Festetich gróf
Georgiconjában fizikát akart tanítani. A debreceni
tanrend szerint verstant, latin klasszikusokat,
görög nyelvet, vallási ismereteket, arithmeticát, földrajzot, magyar költészetet és műfordítást is kellett
tanítania. Giessen Poézis c. műve, Pomey Pantheum
Mithicum, Freyer Poematum Fasciculum c. kötetei
voltak a Kollégium nevelési Methodus-a szerint
javasolt költészettani tankönyvek.
„1818. 3. auguszti a kezemnél lévő kupferstück [rézmetszet] után a Csokonai mellyképéhez kezdettem…”
Ferenczy István

„Nem Csokonai, s az nem is szükség, s Ferenczy Csokonait soha nem látta. A plastica nem a hasonlóságot tette
czéljává, hanem a szépítést….”
Kazinczy
A művész „a haza derék embereiről tervezett sorozat” legelső darabjának szánta Csokonai megörökítését. Amikor 1823-ban carrarai márvány szobra
megérkezett a Debreceni Kollégiumba, Csokonai
éppen ötvenéves lett volna. Mindent, amit életében írt, ő maga csupán nagy művei előkészületének vélte. Irodalomtörténészek szerint azonban
személyében a 18. század végi debreceni kultúra

Weidler matematikakönyve
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Rippl Rónai József: Csokonai

Csokonai lakóháza. Csurka István 1910

„egy addig megfoghatatlan méretű költői lángelmét” dobott föl. (Barta János: Csokonainé magunk között. 1973) Mint a kivételes tehetségek esetében jellemző, éppen legígéretesebb
eredményeit fogadta idegenkedés. Szellemi horizontjának kiterjedését életében igen kevesen észlelték, egyesek rokokó játékok mesterének tekintették, mások póriasnak tartották.
Az egykori kollégiumi diák, Ecsedi Sámuel kezétől származik az a Csokonairól készült festmény, amely a művészettörténeti irodalom szerint mintául szolgált az 1886-ban
Münchenben dolgozó Rippl Rónai Józsefnek.
Csokonai legációs helyei
1790 karácsonya és 1795 pünkösdje között: Hegyközszentmiklós, Csokaly, Örvénd, Mezőkeresztes, Hajdúdorog, Hegyközkovácsi, Kunmadaras, Hajdúhadház,
Kismarja, Biharpüspöki, Fejértó,
Karcag, Kiskunhalas, Szabadszállás. Csokonai alaposan megismerte az országot, a Dunántúlról is gyalog tért haza.
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Csokonai-ereklyék, köztük perével kapcsolatos iratok

Szilágyi Imre: Csokonai szerenádja Hunyadi Ferenc püspök házánál. Rézkarc, 2014

Halálos ágyán Wolff matematikáját tanulmányozta, hogy a végtelenhez szoktassa lelkét

Csokonai korában Debrecenben használt természettudományi tankönyvek ábrái

„Menj bé: ő vagy Bernoullival méri a roppant eget,
Vagy a Newton csövén nézi a végtelen üreget;
…………………………………………………………
Vagy ha most nem tetszik neki társalkodni azokkal,
A léleknek természetét vizsgálgatja Lockkal.”
Csokonai Horváth Ádámhoz, 1792

Barátai és mesterei

A rézmetsző diákok térképe. Csokonai esetében „földrajzi eufóriáról” szokás beszélni:
száz nyomtatott oldalnál terjedelmesebb feljegyzést készített a Kanári-szigetekről, és ez
éppúgy nem magyarázható préceptori teendőivel, mint a perzsa költészet iránti érdeklődése. „Tudása és fantáziája földrajzilag szinte az egész akkor ismert világot átfogja.” (Barta
János: Ráció-tudomány-költészet Csokonainál. 1974)

Látod-e, mely kicsiny itt a főld, félrésze vizekkel
Béfoglalva setét zőldes, félrésze világos,
S mint félérésű citrom hintálva tulajdon
Terhe nyomásától, lóg a nagy semminek ágán.”
Csokonai: Dr. Főldiről egy töredék

Rézmetsző diákok által készített földgömb
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Levele a rézmetsző atyafiakhoz

A rézmetsző diákok közül többen Csokonai tanulótársai, jó barátai voltak. Élete egyik
legnehezebb szakaszában hónapokat töltött
kis házukban, halálos betegen hozzájuk címezte egyik utolsó levelét. Az Alföld grafikai
hagyományait megalapozó, a művészetet az
oktatás szolgálatába állító ifjak közül kerültek ki első illusztrátorai.

Természetrajzi illusztrációk a rézmetszők munkáiból
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Szilágyi Imre: Csokonai a rézmetszők társaságában. Rézkarc, 2014

A költő fuvolázott, klavírozott és tudatosan tért vissza az énekelt versek hagyományához.
Verseit gyakran zenére írta, zenés vígjátékot szerzett, lefordította Mozart Varázsfuvolájának szövegkönyvét. Egyik legszebb költeményét (A pillangóhoz címmel) Haydn zenéjére alkotta. Ormós professzor volt az a tanára, aki cimbalomnak nevezte a virtuozitásra,
sokszínű improvizációra képes diákot. („Ez a Czimbalom mulattságra, örömre indított mindeneket.”) A találó név rajta ragadt.

Csokonai fuvolája
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Az 1792-es iskolai törvény nemcsak
hangszeres zenélésre biztosított alkalmat, de kifejezetten ösztönözte mindazokat, akik festészetre és rajzolásra
tehetséget éreztek. Csokonai saját készítésű falfestménnyel díszítette Darabos
utcai otthonának egyik sarkát, a maga
„poétai Tempel”-ét.

Földi János kötete,
Weszprémi István orvosdoktor
„Herbarium siccum”-ából
származó növénnyel

Földi János orvos, természettudós, nyelvész és költő, a Jénai Tudós Társaság tagja
és a „debreceni kör” feje volt. Juhász Géza szerint „benne forrt össze először az a törekvés,
amely a 18. századi Magyarországon Debrecenben mutatta föl a legtöbbet: ti. a költészet és a
természettudomány terén”. Amint Csokonai megverselte:
„A természet erős búvárja, az északi Linné
S a szép Sulzer, ama jó ízlés mestere, Főldit,
Míg ő tiszta szavú lantján Eratónak ölében
Árpádnak fiait gyönyörűbb hangokra tanítja.”
Dr. Főldiről egy töredék
„Számlálgatja víg orcával,
Az ezüst jácintokat,
S az ibolyák aranyával
A szagos gyémántokat…
Már meglátott: gereblyéjét
És kapáját elteszi
S félig harmatos Linnéjét
Pipája mellé teszi.”
Főhadnagy Fazekas úrhoz
„Nézd drusza,
Bachus régi barátunk
Most hirdet jeles innepet.”
Fazekas Mihály: Csokonai neve napjára

Fazekas Mihály a Kollégium perceptora,
azaz gazdasági ügyintézője volt
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Szilágyi Imre: Csokonai és Fazekas füvészkedik. Rézkarc, 2014

Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály
fűvészkönyve

Diószegi Sámuel

Csokonait Diószegi Sámuel temette, a tudomány örökkévalóságát hirdető prédikációval. A tudós lelkész Fazekas Mihály sógora és Csokonainak rokona volt, anyja, Diószegi
Sára révén.
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Pálóczi Horváth Ádám

Szentgyörgyi József

Kazinczy Ferenc

Földi János

Baráti köréhez tartozott Fazekas Mihály, Földi János, Szentgyörgyi József (Csokonai és
Kazinczy orvosa), Nagy Gábor ügyvéd, Kiss Imre salétrominspektor, de szoros kapcsolatban állt Pálóczi Horváth Ádámmal, és az irodalmi élet legnagyobb tekintélyű szervezőjével,
Kazinczy Ferenccel is.
„Kazinczy! Főldy! Kik belőlem
Már-már poétát tettetek,
Kérlek, vegyétek el ma tőlem,
Mit rég megérdemlettetek.”
Csokonai: Ajánlás
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Sulzer lexikonát Kazinczy ajándékozta Csokonainak, kufsteini bejegyzéseivel

„A’ Sulzer kedvesebb ajándék nálam mindennél, a’ mit
csak adni szoktak az emberek. Az alatta lévő Datum oly
becses monumentummá teszi azt nálam, mint a 6-a Augus.
1792. küldött Kleist.”
Csokonai
Csokonai természettudományi érdeklődése és
betegségei miatt is olvasott orvosi szakkönyveket,
köztük Blancardi lexikonát, amely kézjegyét is őrzi.
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Életműve, korai nyomtatott kötetei

„Az általa fordított európai szerzőknek költőileg
éppúgy felette áll, mint Petőfi Béranger-nek.”
Horváth János

„Víg borzadással jártam el a görög
Szépségek és a római nagy világ
Pompás maradványit, s ezeknek
Sírja felett az olasz negédes
Kertjébe szedtem drága narancsokat!
A franc mezőket láttam, az Álbion
Barlangiban s a német erdők
Bérceiben örömöt találtam.”
Csokonai: Az ember a poézis első tárgya

„A szépség ereje a’ bajnoki szivenn” vagy az „Anakreoni dalok” címlapja Erőss
Gábor munkája volt. Kazinczy ajándékát, Sulzer esztétikai lexikonát az utóbbi mű jegyzeteinek készítéséhez is felhasználta.
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Szilágyi Imre: Csokonai és Kazinczy. Rézkarc, 2014
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Minden későbbi hiteles Csokonai-portré a majdani kabai lelkész, Erős János festményén alapul. Az egykori iskolatárs, a bécsi egyetemen tanító Márton József a Bécsben,
1816-ban kiadott „nevezetesebb poétai munkái” című kötethez ezt az ábrázolást adta át a
kor ismert bécsi rézmetszőjének, Friedrich Johnnak. Márton így emlékezett a metszet
utóéletéről: „Valaki csak Cs. Vitézt esmérte és ezt a’ kimetszett képet nálam meglátta, örömmel
eltelve így kiáltott fel: Ez az! Ő ez!”

52

„Megvídító orcácskádat,
Csókra termett kerek szádat
Ha a számhoz szoríthatom,
Zsuzsiét nem csókolgatom.
Óh, hogy kótog a kebeled,
Melyben szívemet viseled!
Óh, milyen szép az ajakad
S arany láncra méltó nyakad!”
Csokonai:
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz

Ezrek másolták a népies műköltészet általa szerzett első darabjait. Levelezésében
450 nép által énekelt saját gyűjtésű dalról számolt be. Arra biztatta közönségét, hogy
„ne csak a külföldi írókat olvassátok … hallgassátok figyelemmel a danoló falusi leányt és a jámbor
puttonost…”
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Szilágyi Imre: Csokonai búcsúbeszéde. Rézkarc, 2014

A Csokonai-kultusz

Debrecen az 1849-es szabadságharc leverése után még erőteljesebben fordult Vitéz emlékéhez. Ünnepségek sorozata kezdődött, Csokonai Lapok címmel folyóirat indult (először
1850-ben, másodszor 1904-ben), melyet Csokonai Emlény, majd Album követett, ezután
a Színház, a nagy hatású Csokonai Kör, végül a Nyomda és más intézmények, közöttük
malom, vendéglő, patika, iskola is felvette a költő nevét. A híres cigányprímás Csokonaiindulót szerzett, de a Városi Múzeum alapítását sem véletlenül időzítették a költő halálának századik évfordulójára.
A néprajz művelői szerint a költő, „a legfigurásabb legátus”, anekdoták hőseként
vagy igazságtevő garabonciásként általánosan ismertté vált, olyannyira, hogy fiktív jövendöléseit még a 20. század elején is vásári ponyván árulták, képi ábrázolása megjelent
a népi iparművészet termékein, fazekasok és mézeskalácsosok áruin. A Sárrét monográfusa szerint a század elején még Csokonai volt a környékbeli falvak legtöbbször emlegetett „poétája”. A latinos kifejezés népi
szóhasználata szintén az ismertség
forrására, a Kollégiumra utal.
Csokonai emlékezete nemzedékekkel halála után is ösztönző szerepet játszott abban, hogy szülővárosa
letérhessen a történelmi kényszerpályáról, amely dísztelenségre kárhoztatta. A kibontakozás kezdetét, a
rézmetsző diákok munkáit már saját
szemével láthatta. Ferenczy István
és Izsó Miklós életművének tanulsága arra utal, hogy a Csokonai-ikonográfia kezdetei az egész magyar
képzőművészet hőskorába vezetnek.
A költő hosszan tartó debreceni jelenlétét, „mindenütt jelenvalóságát” mutatja, hogy az egykori Angol Királynő
Szálló „Bunda” nevű terme 6 színes
üvegablakot és 8 faliképet kapott
életéből vett jelenetekkel (Haranghy
Jenő alkotásait), mint ahogy napjaink
Aranybika Szállodájában is jelen van
Bod László Csokonai-pannója révén.
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Beregszászi Pál emlékműve

„Ki poéta nevet érdemel,
Annak olyan oszlopot emel
Fébus, a poéták atyja,

Hogy betűi azon oszlopnak
Semmi veszély közt el nem kopnak,
Még az idő sem bánthatja.”
Csokonai

Arra a közegre, amelyben Csokonai felnövekedett, sokkalta jellemzőbb a költő síremléke, mint Ferenczy István Itáliában készült ragyogó márvány mellszobra. A pillangó
szárnyalású poéta sírját egy mérnökember tervezte hetvenöt mázsás vasgúla őrzi. Azok
a rajzok azonban – amelyek eredeti környezetében, debreceni fejfák erdejében ábrázolják az emlékoszlopot – arról tanúskodnak, hogy az emlékmű a maga archaikus módján
is rendkívül kifejező, mert tükrözi a felnevelő közösség szándékát, amely az emlékmű
állítása terén – némi kicsinyesség és torzsalkodás után – megtette azt, amire képes volt.
A hajdani temető vaskos „ércpiramidja” harmóniában élt a környező, szeszélyesen ideoda állított fejfákkal, mint az örökkévalóság szigete a mulandóságban.
Fülep Lajos a magyar művészet kivételes értékei közé sorolta Izsó szobrát: „Aki a
Csokonai-szobrot látja, azt mondja rá: ez Csokonai, aki azonban a Kollégium könyvtárában lévő
modellt megpillantja, önkéntelenül kiszalajtja a száján: ez az igazi”.
Izsó Miklós eredeti gipszmintája (jobbra) és a róla készült bronzöntvény
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Izsó Miklós korszakos jelentőségű Csokonai-szobra Ferenczy István tanítványának, a
19. század legnagyobb magyar szobrászának
egyetlen megvalósult jelentős köztéri alkotása.
Izsó a „magyar jelleg” keresésében joggal érezte
elődjének a költőt, és a város Csokonai-kultusza tette lehetővé fő művének megvalósulását.
Jellemző módon az ország második Csokonai-szobra is Debrecen rendelésére született:
Marschalkó János alkotása a Városi Színház
falára került, de puha mészkő anyagának sérülései miatt később Várady Sándor műve váltotta
föl. Csokonai „utóéletéhez” tartozik, hogy első
szobrának felállítása városrendezési, szépészeti
következményekkel is járt, mert az ügyet felkaroló Emlékkert Társulat célul tűzte ki a „főiskola előtti pusztatér” növényzettel beültetését,
hogy a majdani emlékszobrok méltó helyen állhassanak.
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Ponyván árult „csalhatatlan”
Csokonai-jövendölések

Cserépkulacs Csokonai-ábrázolással

Debreceni cseréppipa, szárral

Móré Mihály: Csokonai. 1963

Szilágyi Imre: Szerelemdal. Rézkarc. 2004

A hatalmas bel- és külföldi kapcsolati hálóval rendelkező Kollégium szolgáltatta az
infrastruktúrát a Csokonai-kultusz képződéséhez. Ma már pontos statisztikákból tudjuk,
hogy 40 vármegyéből érkeztek a legkülönfélébb tájnyelveken szóló növendékek. A költő
korában 1424 egyházközség szerepelt a falvak jegyzékén, melyeket a debreceni diákok
látogattak. A tömegméretű országjárás ellenére nála „figurásabb légátusról” nem tud a
népi emlékezet. A vonzalom kölcsönös: 1798-ig lejegyzett 450 dalával a gyűjtőmunka úttörői közé tartozott.

Szilágyi Imre: Csokonai készíti lelkét a túlvilágra. Rézkarc, 2014

Kronológia

1773. november 17. – Születése

1790-ben megírja első közéleti verseit.
„Vége van már, vége a hajdani gyásznak,
lehasadoztak már a fekete vásznak,
Melyeket a fényes világosság előtt,
A hajdani idők mostohás keze szőtt.”
Magyar! Hajnal hasad
1793-ban felajánlja tucatnyi színművét a
pesti színjátszóknak.

1780-as évek derekán kollégiumi tanárai
felismerik tehetségét.
„Mikor egyszer poézist tanuló korában
az alsóbb oskolákra vigyázó professzor
… verseket olvastatott volna, Csokonai
olvasván a magáét, a professzor tőle elkapta, és elragadtatva szaladt ki kollégáihoz, hogy lássák azt, amit ő talált.”
Domby Márton

1794-ben, korai versgyakorlatai felhasználásával, francia filozófusok ihletésére
születik számos nagy verse, köztük
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Az estve és Az álom:
„A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja
Nyitva várja a szép enyészet ajtaja
Haldokló sugári halavánnyá lésznek,
Pirúlt horizonunk alatt elenyésznek
………………………………………..
A koporsó alatt éppen azt képzelem,
Ami bölcsőm előtt történt vala velem:
Aluszom, jó álom, mihelyt elenyészek
S élőből egy rakás minerale lészek”
1794. január 11-én a poéták osztálytanítója
lett a Kollégiumban.
„Mormolnak szelei a fagyos északnak,
A zsindelyre vastag jégcsapokat raknak…
Mellyeket őszítnek a havak és derek
Az öreg tél fején villogó púderek.”
A tél
1794. december 6-án kezdődő (december
17-től folytatódó) első iskolai perében
több vétségét tárgyalták: templomkerülés, tanítványaival éjszakázás, borozás, dohányzás, elöljárójának provokálása
1794. december 13-án ugyanis a Nagyerdőn gúnydalt énekeltetett tanítványaival az őt éppen ellenőrző Szilágyi professzor korábbi botlásáról.
(Szilágyi Gábor szolgálója gyermeket
várt, amikor a professzor feleségül
vette.)
1795. február 28-án diákjai a kis auditoriumban professzorok jelenlétében
bemutatták Gerson című vígjátékát.
1795. május 4-én elkezdődött az iskolai félév, de Csokonai préceptor csak június elején érkezett haza Debrecenbe,
majd június 15-én kockázatos búcsúbeszédet mondott, melynek közvetlen hatására

1795. június 20-án „kicsapták,” kitiltva abból a közegből, amely képességeit felismerte és méltányolta.

1795-től joghallgató Sárospatakon:
„Verbőczihez megyek: ti tán meg nem
martok
Kik a törvényléből moslékot habartok.”
1796-ban Pozsonyban kiadja a Diétai Magyar Múzsát, az Országgyűlésen keres pártfogókat.

A Tempefői szerzője pontosan fel tudta
mérni egy poéta magyarországi esélyeit az önálló egzisztenciára:
„csakugyan úgy jó lenni ám Voltérnak,
Ha néznek ferneyi úrnak s gavallérnak.”

1797-ben megismeri Vajda Júliát, Lillát,
akihez szerelmi költészetének legszebb darabjait írja:
„A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt
Te lehetsz írja sebemnek
Gyönyörű kis tulipánt.”
Tartózkodó kérelem

1799 májusában a csurgói református gimnázium segédtanára lett.
„Csokonaihoz hasonló tanítót nem esmértem.” Gaál László

1800 márciusában visszatért szülővárosába:
„Végre már megnyughatom,
Hogy a tiszai téreknek
Levegőjét szíhatom.”

1801. április 10-én írja Gr. Festetics Györgyhöz: Debrecen „nem igen ébreszti a
poétai lelket: de … az enyimet mégis
emeli, az, ami az én imádott Rousseaum
előtt oly becsessé tette a Citoyen de Genève
titulust.”

1798 után létrehozza az irodalmi népiesség
ezrek által másolt, úttörő darabjait,
mint a Szegény Zsuzsi, a táborozáskor:
„Indúlt nyelvem bús nótára,
Árva gerlice módjára.”

Csikóbőrös kulacs
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1802-ben Komáromban megjelenteti Kleistfordítását.

1802. július 11-én a debreceni nagy tűzvészben porig ég lakóháza. „Pusztává lett
az a kis ország, melyben én király voltam
magam előtt. Épen a rózsák nyíltak, mikor kertecskémen, az én kis sansoucimon
a lobogó lángok keresztül rohantak.”
Gr. Széchenyi Ferenchez írott leveléből.

„Fojtó szirokkónak hevétől
Asznak tüdőhólyagjaim,
S a kriptáknak fagyos szelétől
Borsódznak minden tagjaim.
Szívem megett egy láthatatlan
Kéznek nyila belőve áll,
S mellem csontboltján irgalmatlan
Sarkával rugdos két halál”
Tüdőgyulladásomról

A Rhédey család temetési címere
a Kollégium Múzeumából

1805. január 28-án halt meg, háromezres
tömeg temette.
1817. Kölcsey Ferenc: „Földi által vezettetvén
a philológiában, kezdett ő is kiáltozni,
hogy a köznéptől kell magyarul tanulni… a rossz úton vezetett popularitás
mániája soha nem engedte őtet azon útra
térni, melyen Báróczy és Dayka koszorút
szedtenek.”

1804. április 15-én Rhédey Lajosné Kácsándy Terézia halotti búcsúztató
versének előadásakor tüdőgyulladást
kap.

1823. Megérkezik Debrecenbe Ferenczy
István Csokonai-szobra.

1844. Toldy Ferenc „E két tekintély [Kazinczy
és Kölcsey] sokáig canonul szolgálván…
eleget hivék tenni kötelességemnek … és
Csokonainak a magyar költészet történetében nem azt a díszes helyet mutattam
ki mellyet a … korának legtöbbjei felett
álló olly annyira érdemlett.”

1829. Kazinczy Ferenc: „Csokonay a maga
nagy könnyűsége és elméjének villogtatásai által, már iskolájiban elérte a celebritást, s a tömjén füste elszéditette. Szerencsétlenségére inkább szerete csudáltatni…
neki pedig a mázolás is emelte hírét.”
1847. Petőfi: „Este felé érkeztünk Debrecenbe,
a temető mellett jöttünk el, hol Csokonai pihen. Hamuszín fátyolként lebegett
az alkonyat köde a költő fekete vasszobrán....”

1836. Síremlékének avatása
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Orlai Petrics Soma: „Petőfi Pápára
menetele előtt … egy itteni pajtásunkat
ügyei Debrecenbe szólították … elhatároztuk, hogy e calvinista Róma megtekintése céljából és Csokonai sírja kedvéért
ajánlatát elfogadjuk…Ha itt nem adott
volna némi kárpótlást a Kollégium megtekintése és Csokonai sírja, szint’ azon
élvezettel lettünk volna kénytelenek megelégedni, melyben már az útban részesültünk. Miután a főiskola könyvtárát,
gyűjteményeit egy öreg diák készséggel
megmutatta, kimentünk Csokonai vaspyramid sírjához.”

1873. Arany János: Szalontán „tanítóim Debrecenben beszítt hajlamuk szerint, Csokonait tűzték elém példányul, kit igen szerettem.”

1861. Jókai Mór Csokonai gondolati verseinek közlésével igyekszik a népies
vándorköltőről alkotott torz képet
helyesbíteni.

1905. Móricz Zsigmond: „… Alig vártam
Debrecent, kerestem Csokonait. Legnagyobb ámulatomra kiderült, hogy egész
Debrecen tele van vele…. a suszterinasok
is tudják ezt a két Csokonai éneket s az
utcán tanultam meg fütyülő és dúdoló
lurkóktól a dallamát.”

1871. október 11. Izsó Miklós köztéri szobrának felavatása.

1908. Ady Endre: „Legrokonabbnak az összes
volt és lehető magyar költők közül Csokonai Vitéz Mihályt érzem magamhoz.”

A debreceni kötődésű irodalmárok
többségét – köztük Oláh Gábort, Szabó Magdát és Kiss Tamást is – foglalkoztatta Csokonai életműve és sorsa.
1975-ben megjelenik Csokonai írásai kritikai kiadásának első kötete Debrecenben.

1939. Németh László: „A debreceni írók …
feltalálták az öntvényt, amely könnyedén
és mégis diadalmasan ötvöz egybe nemcsak paraszt dalt és rokokó hajlongást,
de Európát és magyarságot is. Azóta sem
sikerült ez ilyen jól egyetlen magyar költőnek sem.”
A Kollégium diákjai a költő születése és
halála napján nemzedékek óta felkeresik
Csokonai síremlékét

Burai István: A Csokonai-emlékszoba színes üvegablaka. 2014. Készült ifj. Fórián József műhelyében
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A hátsó borítón lévő faragványt, Csokonai József naplójának részletét,
illetve a Kronológiában Lilla ábrázolását
a Déri Múzeum gyűjteményében fotózta Lukács Tihamér,
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