
Debreczeni deákok tették tiszteletüket Csokonai Vitéz Mihály sírhelyénél a 

Hatvan uccán 

 

Csokonai első sírját 1805-ben állították, amely azóta három évtizeden keresztül csak 

rongálódott. A sír alapból csak egy darab fából és egy erre szögezett korhadt deszkából áll, 

ily gyalázat módon nézett ki ezidáig az egyik legnagyobb honfi sírmutatójele. 

Dombi Márton felirata: „Itt nyugosznak Ovidius, Virgilius, Horatius, Csokonai Vitóz 

Mihály személyében. Midőn éltek, egyesülének, s midőn meghaltak, ide temettettek. „Kinek, 

ha tanulmányait puhatolod, — ékessége vala a tudományoknak, dísze a hazai irodalomnak, 

dicsősége a magyar Parnasznak. Példányul szolgáló fogékony szelleme korát felytilmulta. 

Ha erkölcsét vizsgálod: szelíd, hizelgés nélkül: igazságos, vadság nélkül; kedves, hiúság 

nélkül. 

„Megszűnt élni kora 32-dik évében, (kiről, ha müveiből eszélyesen becsülöd, azt fogod 

mondani, hogy századot élt). Vidám és életrevaló volt; élt mint költő, meghalt mint keresztyén; 

előadván rövid foglalatban a magyar tudományokat. „Hogy meghalt: örökös veszteség, 

halhatatlanságra méltó. De hogy ö volt: a magyarok mindig örvendenek; hogy elhalt: 

gyászolják." Ez volt első sirirata a kora legnagyobb költőjének. 

Csokonai Vitéz Mihály az eljövendő nemzedék 

szivébe a szerelem és honfi remény édes balzamát csepegteté. 

Ezért akarta Debreczen városa tudtára adni a népnek, mily 

csodás hazafi alussza ott végső álmát.  

Kazinczy Ferenc 1806 júliusában a Hazai Tudósításokban 

közzé tette közzé felhívását, mely Csokonai síremlékére való 

adakozásra buzdított. Feliratként ennyit tervezett: Csokonai 

Vitéz Mihálynak hamvai született 1773. November. 17-d, 

megholt 1805. Január 28-d. Árkádiában. Éltem. Én. Is. A 

múzsáknak szentelt kies helyre utalt, de azt a debreczeniek más jelentéssel használták, szamár 

-és marhalegelőnek. Ez indította meg az "Árkádia-per" néven ismert áldatlan viaskodást 

Debrecen és Kazinczy között és odázta el a síremlék elkészítését. 

1835-ben a város polgárai arra az elhatározásra jutottak, miszerint a közös pénzből 

emeltetnek Csokonai Vitéz Mihálynak új sírhelyet. Az ügy élére Beregszászi Pál és Vécsey 

József kollégiumi tanárok álltak. Elfogadó aláírásával megerősítette Vécsey József úr a városi 



polgárok jelenlegi népszólója az ezen emlékmű felállításához szükséges költségekről 

kiállított nyomtatványt. A város polgárainak 3000 forint értékű pénzt sikerült begyűjteniük, 

de későbbi adományokból még ennél is többet vártak. Péczely József úr a Debreczeni 

Református Kollégium igazgatója elismerően szólt a síremlék megújításáról. Ugyanis 

Csokonai a Kollégium diákja volt. Ebből a pénzből 

és a Debreczeni Református Kollégium 

közreműködésével 1836. 

júliusában átadásra is került az emlék-oszlop. 

Beregszászi Pál, a kollégium rajz-tanító úr 

ügyes fáradozása által készített terve. Povolny Ferenc, 

építőmester ingyen végezte a síremlék alapozását, aki 

a hortobágyi Kilenclyukú hidat is tervezte. 

A sír vasból lett öntve, súlya nyolezvan mázsányi 

nehézségre készítve, három ölnyi magosságra 

emelkedik. A feliratok, a költőnek munkáit jellemző 

könyvek, s a költészet lantja, az emléknek, mely 

kúpot (pyramist) ábrázol négy oldalán, 

megaranyozott domborműveken kiöntve tekinthető meg. Az emlék-oszlop a Nagytemplom 

és a Kollégium közti területre került volna, ami elég előkelő hely, de mivel ez a terület 

akáczfával került beültetésre, így a Hatvan uccai temetőben helyezték végül el. 

Az egyszerü vasoszlop kettős talapon álló gúla, mellyet nyolcz golyó emel, tetejében 

koszorúzott áldozó csészével, egyszerű, de szép s némán is olly sokat beszél. Előlapján ez 

irás olvasható: 

Csokonai Vitéz Mihály született 1773. 

Debreczenb

en megholt 

1805. 

Hazafiai emelték 1836. 

A hátulsó lapon: 

„– – A muzsáknak 

szózatja, A sirt is 

megrázkodtatja 

S életet fuval belé.” 

 



A síremlék készüléséről egy országos lap is hírt adott. A Jelenkor 1836. 2. számában 

olvasható, hogy „ a’ r. nagy templom ’s iskola közti téren is szivelégülve fogja szemlélhetni 

minden szép lelkű hazafi szeretett költőjenek emlékoszlopát.” Az való lett, hogy a nevendék 

deákság szemei láthatják az emlékoszlopot, de azt végül temetőben helyezék el. 

 

Debreczen deákjai nagy szeretettel 

járnak ki az emlékhelyhez olvasgatni és 

verseket írni. Kedvelt olvasmányuk Kazinczy 

Ferenchez kötődik. Azon belül is a Csokonai 

Vitéz Mihályról szóló leveleket szívelik: 

„48 SZENTGYÖRGYI JÓZSEFNEK- 

Csokonainak halála eránt egy kis tudósítást 

küldöttem az újságírónak, reménylem helyt ád 

neki leveleiben. Kérlek, szólj az anyjával 

írásai eránt; azokban sokat kell rendbeszedni, 

kihagyni, és úgy változtatni, ahogy idegen 

munkában változtatni szabad. Az ily munkát 

pedig az az ember viheti csak jól végbe, aki az 

írót ismerte, és érzéseiben vele harmonizált. 

Erre szeretném társnak Fazekas Mihály urat. Ha Dombinak a kezébe esne a munka, 

megovidiusozná etc., ha Szilágyi Gábornak etc. etc. megszilágyizná. - - Nyomtatott, csomója 

itt marada az embereim megtévedések miatt. Örömest általadom az anyjának, noha úgy sem 

veheti hasznát. - Minden haszon a munkából az anyjáé lenne.” 

„52 NAGY GÁBORNAK - Cserey egy másik levelében azt írja, hogy Csokonainak egy 

monumentumot kellene erigálni sírja felett. Visszaírtam neki, hogy a gondolat az ő szívének 

becsűletére vál, és őtet illeti, hogy az eránt az újságokban jelentést tegyen s collectára invitálja 

a Csokonai barátjait. Bürgernek, a poétának ezt cselekedték Németországban. Megírtam neki, 

hogy a sárréti papok 2 koszorút függesztettek sírfájára.” 

Így ezen ismeretek birtokában nyílvánvalóvá válik az, hogy a Kollégium deákjai mily 

nagy szeretettel gondolnak vissza az immár elhunyt egykori Kollégiumi diákra, kinek 

szabadszelleműsége annyira átjárta a Kollégium falait, hogy még szinte manapság is érezhető. 

Bizonyára gyönyörködtető lehet a debreczeni deákok számára, akik már jártasak a 



műveltségben, arról olvasni, hogy Csokonairól egy kortársa ír. Értem mindezt úgy, hogy az 

ország két nagy irodalmi alakjáról van szó. A három deák is jelenleg a Debreczeni 

Református Kollégiumban végzik tanulmányaikat, sőt mi több azok kiválóságainak soraiba 

tartoznak. Ők hárman járnak ki legszívesebben az új síremlékhez. A három deák több 

versüket is itt írták meg és szívesen olvasnak az előbb említett két nagynevű költő műveiből 

is. Itt vitatják meg ötleteiket egymással. A hely varázsa ad ihletet a három ifjoncok számára 

verseik költésére. Olyan számukra ez a hely, mint a festőnek egy szép táj. 

 

A deákok verseiket Kazinczy újításait felhasználva már magyar anyanyelven írják, 

melyet bálványuk, maga Csokonai is támogatott. Csokonainak több verse is szól azokhoz a 

debreczeni írókhoz, akik nem mertek magyarul írni, ugyanis tartottak attól, hogy emiatt a 

Habsburg cenzúra betiltattja ezeket a műveket. Ez is bátorságot adhat a deákoknak abban, 

hogy magyarul írják egyszerű költeményeiket, amikor kint ülnek az emlékmű társaságában. 

 

Debreczen ilyen szempontból, rendkívül különleges 

városnak mondhatja magát. Híressé vált irodalmi alakot 

a berkein belül tudhatni, nem kis kiváltság. Ezen 

személyek által nő az ország szemében a város értéke, 

megbecsülése. Szellem most már Debreczené, a hazáé, 

a nemzeté. Csokonait nem a kegyelet halhatatlanitja; ő 

magának köszönheti örökzöld baltérát, maga tette 

feledhetetlenné emlékét.  

Izsó Miklós Csokonai szobra felállításának alkalmából, 
1871-ben megjelent, Csokonai-emlény című 
emlékkönyvből, 1860-as évekbeli fénykép után 

 

 

Áldjuk poraidat megdicsőült Csokonai Vitéz Mihály!  
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