
Javaslat a Debreceni Értéktárba történő felvételéhez 

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

___________________________________________________________________________ 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név:      Dr.Gáborjáni Szabó Botond 

Levelezési cím: ____________________________________________ 

Telefonszám: 20/9381-204    52/516-856 

E-mail cím: gszabo@silver.drk.hu 
 

 

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 

1.A települési érték megnevezése: 

 

 A Csokonai emlékszoba  

 

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

_ agrár- és élelmiszergazdaság 

_ egészség és életmód 

_ épített környezet 

_ ipari és műszaki megoldások 

_ kulturális örökség 

_ sport 

_ természeti környezet 

_ turizmus 

3. A települési érték fellelhetőségének helye: 

 

      Debrecen 

 

4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

 

 A Debreceni Református Kollégium várostörténeti, iskolatörténeti és egyházművészeti 

kiállításai (illetve az Oratórium mint 1849-es emlékhely) nem választhatóak el a Kollégium 

egészétől. Debrecen arculatára azonban a reformáció kora után Csokonai Vitéz Mihály 

gyakorolta a legnagyobb hatást. Az ő jelentősége, és az emlékszobában bemutatott személyes 

tárgyainak sokasága (fuvolája, kéziratai, tankönyvei, szüleinek, barátainak és tanítványainak 

tárgyi emlékei, az itt látható műalkotások minősége (mint Ferenczy István márvány 

mellszobra, Izsó Miklós eredeti szoborterve, Rippl-Rónai Csokonai portréja) indokolják az 

emlékhely önálló besorolását. 

 

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 

Debrecenben az 1849 utáni korszak művelődéstörténetét Csokonai emléke határozta meg. 

A szabadságharc leverése után Csokonai Lapok címmel indult folyóirat (először 1850-ben, 

másodszor 1904-ben) melyet a Csokonai Emlény, majd Csokonai Album követett, ezután a 

Színház, a nagyhatású Csokonai Kör, végül a Nyomda és más intézmények, közöttük malom, 

vendéglő, patika, iskola vették föl a nevét. Egy híres cigányprímás Csokonai indulót szerzett, 

de a Városi Múzeum alapítását sem véletlenül időzítették a költő halálának századik 

évfordulójára.  
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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”.  

 

Az emlékszobát bevezető főszöveg: 

 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 

                        „A magasszintű intellektualitás mércéjén mérve Csokonai a     

                        legnagyobb magyar lángelmék közé  tartozik.” Barta János 

 

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, bámulatos 

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 eredetiben tanulmányozta.  

Eltávolítása minden bizonnyal a Kollégium történetének legnagyobb skandalluma 

volt. Ha csupán az ügy egzisztenciális következményeit tekintjük, Csokonai is sokat veszített 

„karrierje” megszakításával - vetélytársai közül Tóth Ferenc például a göttingeni egyetem 

díszdoktora lett - de a szűkebb és tágabb közösség vesztesége is felmérhetetlen. Ha idejében a 

költő kezébe kerül az új református énekeskönyv megalkotásának lehetősége, 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.  

 

 

 

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Dátum: 2014.02.17 

 

 

______________________________________ 

Aláírás 


