
Csokonai Vitéz Mihály neve falusi gyermekként sem volt
ismeretlen számomra. Szüleim mindkét ágon tanító csa-
ládból származtak, és Fehérgyarmaton éltünk majd tizen-
egy esztendõs koromig. Irodalom- és zenekedvelõ édes-
anyám vidám természetû volt, munka közben mindig da-
lolt és téli estéken gyakran elõvette kis gitárját is. Csoko-
nai Vitéz Mihály romantikus nevét nemcsak hallottam tõ-
le, hanem a Földiekkel játszó égi tünemény, A hatalmas
szerelemnek megemésztõ tüze bánt, Óh Tihanynak rijadó
leánya kezdõsorú Csokonai-dalokat (címrõl soha nem
neveztük) valamennyi versszakával meg is tanította ne-
künk. Csokonairól magáról pedig édesapám mesélt, aki
egy ideig debreceni diák volt. Ez a város olyan formán
jelent meg képzeletemben, ahogyan az õ elbeszéléseibõl
összerakhattam. Mikor Debrecenbe költöztünk, elvitt
bennünket a kollégiumba, elmagyarázta, hogy kik van-
nak az árkádok dombormûvein. Csokonai szobráról azt
mondta, hogy ez a legszebb költõt ábrázoló magyar szo-
bor az egész országban. Megtanultuk Ruyter admirális és
az oszlopra vésett gályarabok nevét, beszélt Bocskairól,
Kálvinról, Lutherrõl, Zwinglirõl, s természetesen ugyan-
ezen a falon lévõ dombormûvek alapján Kölcseyrõl,
Arany Jánosról, és természetesen Csokonai Vitéz Mi-
hályról, a kicsapott, Nagyerdõn társaival mulatozó diák-
ról, kinek síremléke elõtt is tisztelegtünk vele. Hallatlan
öröm töltött el, amikor úgy hatodik osztályos koromban
a Csáthy-helyén, ahol akkor kis antikvárium volt, egy fo-
rintért megvettem (fagylalt helyett) a kirakatból kiemelt
Egy fiatal élet rapszódiája címû Csokonai életregényt, s
elolvastam. A Csokonai-történetek, anekdoták egy részét
Szõke bácsitól (a kollégium mindenese volt) hallottam,
amikor az iskolával, majd többször egyedül is a kollégi-
um múzeumát megnéztem. Ízesen elõadott diáktörténetei
Csokonairól és Hatvani, Budai Ézsaiás professzorokról
szóló elbeszélései, no meg Nyilas Misi története nem-
csak megragadt bennem, de észrevétlen gyarmatiból deb-
recenivé alakított. Csokonait kézzelfogható közelségbe
hozta a Déri Múzeum is, ahová gyakran jártunk be test-
véreimmel, barátaimmal, s nem csak az iskolával kötele-
zõen. Csokonai fuvolája, Lilla papagájos képe, ha a régi
múzeumra gondolok, azonnal felmerül bennem, csakúgy
mint a kollégium gyûjteményében kiállított néhány kéz-
irat és nyomtatvány. Csodálkozva olvastuk és mondtuk:
Földiekkel játfzó égi tünemény… Az es betût ef-nek ol-

vasva. Egyidejûleg persze verseivel is ismerkedtem, s
az iskolában is tanultuk õket.

A magyar irodalomnak nagy költõket adó Székesfehér-
vár melletti kis Zámolyról származó Lukács László deb-
receni egyetemi hallgatóként kezdett foglalkozni a népha-
gyományban különösen erõteljesen élõ debreceni költõ-
vel. A költõ születésének kétszázadik évfordulóján az
Egyetemi Élet diákújság külön Csokonai-számot jelente-
tett meg. Lukács László szerkesztõként így került kapcso-
latba Julow Viktor professzorral (aki „számûzetését” töl-
tötte a Déri Múzeumban és Csokonai-könyvét írta), illet-
ve Kilián István irodalomtörténésszel, a jubileumi kiállí-
tás rendezõjével. Csokonai a néphagyományban címmel
Lukács László cikket tett közzé ebben a számban. Írására
Ujváry Zoltán is felfigyelt. Maga a téma különös volta, a
jubileumi rendezvények hangulata, amelyben a debreceni
szellemiség is megnyilatkozott, s cikkének fogadtatása a
jelenség alaposabb feltárására ösztönözte. Jelenséget kell
mondanom, mert – ezt õ is hangoztatja – ritka dolog az,
hogy egy költõ, egy mûvész a népi fantáziát annyira meg-
ragadja, hogy magát a költõt természetfeletti erõvel ru-
házzák fel, jövõbe látó jósként tiszteljék, életének sok
mozzanata pedig legendává, monda- és anekdotakörré te-
rebélyesedjék, költészete egy része két és fél évszázaddal
késõbb is eleven legyen, beépüljön a néphagyományba,
tovább írják verseit, megzenésítsék. A magyar irodalom-
ban csak Petõfit érte még ez a népi tisztesség. 

Lukács László több mint három évtizedig gyûjtötte
könyvének anyagát, átvizsgálva a különbözõ múzeu-
mok, könyvtárak, kézirattárak anyagát, feljegyezve a
még élõ néphagyományt, filológiailag tisztázva az elõ-
került szövegek eredetihez való viszonyát. Csokonai
nemcsak szülõföldjén és környékén fordult meg, hanem
a Dunántúlon is maradandó nyomot hagyott közvetlen,
illetve tágabb környezetében. Az ország nyugati fele
némely mûvének színhelye, a táj szépségei és csodái
verseinek ihletõi is voltak. A szülõhelyén kialakult, a
személyéhez, viselt dolgaihoz kötött történetek errefelé
is ismertté váltak, sõt tovább gyarapodtak. Országos
hírnevét a nagynevû protestáns iskolák, kollégiumok
diákjai körében terjedõ kéziratmásolatok Pápától Csur-
gón át, Kiskunhalasig, Sárospataktól Kolozsvárig, Ma-
rosvásárhelyig növelték. A kollégiumokban akár csak
egy-két évet eltöltött, késõbb mesteremberré, tehetõs
gazdává vált személyek kéziratos könyvei, diplomát
szerzett tanítók, papok, hivatalnokok gyûjteményes kö-
tetei bizonyságai annak, hogy mind versei, mind a róla
szóló történetek, mind a neki tulajdonított jóslatok (pl.
jövendölések csaknem száz esztendõ eseményeirõl, bal-
szerencsés napok jegyzéke) a társadalom polgári rétegét
is elérték. A nem iskolázott nép pedig tudós (tudomá-
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nyos) emberré, garabonciás diákká, természetfeletti
erejû alakká avatta, illetve csavaros eszû, a szorult hely-
zetbõl magát mindig kivágó Lúdas Matyi-féle anekdo-
tahõssé tette. Olykor a Hatvani professzor (a Magyar
Faust) nevéhez fûzõdõ történeteket is hozzá kötik, hisz
mindketten debreceniek, kollégiumbeliek. Így lesz a
költõbõl már nem is reális vonásokkal felrajzolható em-
ber, hanem fogalom: õ Csokonai.

A magyar irodalomban üstökösként feltûnõ, nagy te-
hetségû, idegen nyelveket beszélõ és európai mûveltség-
re fiatalon szert tevõ debreceni diák, aki lenyûgözi pro-
fesszorait, a város mûvelt elöljáróit, s egyenlõ rangú part-
nere a nagy tudású, a botanizáló, természettudományt, fi-
lozófiát egyaránt mûvelõ, költészetben is jelentõset alko-
tó Földinek, Diószeginek, Fazekasnak, nem szorítható be
a kollégium szabta, átlagos diákokra méretezett szûk
mozgási területre. Ezért sok mindent el is néznek neki.
Ennek dacára vagy éppen ezért megmarad állandó fegye-
lemsértõ, fékezhetetlen, fegyelmezetlen diáknak, aki
minden megnyilvánulásával – mert az egyben átlagon fe-
lüli is – átlépi a neki különlegesen tágra mért határokat is.
Magára irányítja a köz figyelmét, irigyelt ember a diák-
ság körében, s természetesen vezéregyéniség. Az ilyen
emberrõl természetes, hogy sorra születnek a legendák,
neki tulajdonított történetek, s a régi diákélet megõrzött
históriái, másutt megtörtént vagy irodalomból merített
vándoranekdoták alakja köré rendezõdnek, hozzá tapad-
nak. Képzeletbeli alakja igen sokoldalúvá válik, s önálló
életre kelve újabb vonásokkal gyarapodik arcképe.

Lukács László könyve öt fejezetében Csokonait mint
természetfeletti tulajdonságokkal bíró hiedelemalakot,
mint jövendõbe látó jóst, mint furfangos eszû, magát
minden szorult helyzetbõl kivágó anekdotahõst mutatja
be, akinek népszerû alkotásai folklorizálódnak, máig
különbözõ formában tovább élnek (szájhagyomány,
kéziratok, ponyvakiadványok, klasszikus könyvek, elõ-
adott színdarabok, megzenésített változatok), s alakját,
arcmását, életének jellemzõ eseményeit ügyes kezû al-
kotók, mesteremberek, mûvészek örökítették meg a leg-

különbözõbb mûfajokban (fafaragás, mézeskalács, ke-
rámia, rajz, festmény, dombormû). Mindezeket a feltárt
változatok filológiailag pontos összevetésével, forrásaik
tisztázásával, gyökereik kiásásával, a kiegészítések,
módosítások leválasztásával adja közre. Felhasználja az
eddigi irodalmat, hitelesíti (kétségbe vonja) korábbi
szerzõk megállapításait. A leghíresebb történeteket több
változatban is közli (pl. Csapot, papot ott hagyott…;
Hallja e kend bácsi, / Messze van Kovácsi?; Gaz a világ,
tök a tromf…; Kunmadarasi szánkózás) és utal irodalmi
feldolgozásaikra is (Petõfi, Jókai, Mocsár Gábor).

Csokonai alakja a nép képzeletében, a diák és polgári
kéziratos irodalomban (népi szamizdat) szeretetteljes, ter-
mészetfeletti tudással rendelkezõ, anekdotikus figuraként
jelenik meg, aki nagy tudású, éles eszû, mindig jót akaró,
garabonciás diákként tipikus képviselõje a debreceni kol-
légium diákságának. Csavaros eszû Lúdas Matyi, aki fö-
lényes tudása és költõ mivolta miatt mindenre azonnal
csattanós (olykor verses – mert költõ) választ ad és a leg-
képtelenebb helyzetben is azonnal feltalálja magát. Nincs
nála lehetetlen helyzet, ha valami ésszel megoldható. Ez
egyben a tudás, az iskolázás, a debreceni kollégium s a
debreceniség elismerése is. Ez az úgynevezett debreceni
polgári (cívis), a Debrecen vonzás körébe tartozó (Tiszán-
túl), a városra (kollégiumra) feltekintõ polgárosodó falusi
lakosság korabeli értelmiségi eszményképe. A nép azzal,
hogy a néphit alakjai közé sorolja (garabonciás diák, tál-
tos), de anekdotikus vonásokkal jellemzi, s Faust helyett
Till Ulenspiegelként jeleníti meg, s tekinti magáénak, pol-
gárosulni vágyásáról ad bizonyságlevelet. Csokonai, a
magyar irodalom európai rangú költõje, gondolkodója,
rövid életének eseményeivel, magasrendû mûvészetével
ehhez a gondolkodó társadalmi réteghez kereste az utat. 

S hogy megtalálta, annak bizonysága az a sajátos jelle-
gû befogadás, amelyet Lukács László alapos és cizellált
írása tényszerûen is bizonyít. Munkája fényében el kell
gondolkodnunk azon, jól ismerjük-e Csokonai életmûvét,
felfogjuk-e egyáltalán jelentõségét a magyar irodalomban? 

Szabó László
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A Barankovics István Alapítvány irodalmi ösztöndíja

Az alapítvány elsõ alkalommal hirdette meg egy évre szóló, havonta százezer forintos ösztöndíját, amelyet a zsûri idén Nagy
Gábornak ítélt. „A tervezett mû a kádári idõszak sajátos jelenségét vizsgálja regény formájában: a rejtélyes papgyilkosságokat.
A hol öngyilkosságnak, hol rablógyilkosságnak álcázott esetek közös nevezõjét igyekszem megkeresni. Azokat a motivációkat,
amelyek a korabeli hatalmat mozgatták, s az okokat – fiatalok hittanoktatása, békepapi szolgálat elutasítása stb. –, amelyek
következtében a papok áldozatokká válhattak. Nem szándékom dokumentarista regényt vagy szociográfiát írni. Ehhez nem áll-
nak rendelkezésre elegendõ elérhetõ iratok. S nem egyetlen ügy rekonstruálása a célom. A rejtélyes papgyilkosságok regényes
modelljét szeretném megalkotni: olyan fikciós prózát, amely alkalmas lehet a jelenség lényegének megvilágítására” – írta
nyertes pályázatában Nagy Gábor, akinek az ösztöndíjat dr. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának
elnöke 2007. december 6-án, a Magyar Napló karácsonyi rendezvényén adta át. (Nagy Gábor rövid életrajza szerzõi lexiko-
nunkban olvasható.)


