
 

Ne keressétek külföldön azt, mi megvan itt 

Csokonai Vitéz Mihályt, a debreceni Református Kollégium volt diákját, hamis vádakkal 

illetik. De vajon jogosan? 

Az ifjú poéta debreceni származású, huszonkét esztendős, s már a szavalás 

nagymestere. Ezt bizonyítja az is, hogy húsvétkor városunkba érkezett, hogy aztán 

prédikációt tartson legáció alkalmából. Maga az a tény, hogy abból a rengeteg diákból pont 

őt választották erre a célra, már arról tanúskodik, hogy valamit tud. Szerencsénkre volt 

alkalmunk arra, hogy ezt meg is tapasztalhassuk. Földi János, volt rektor úrnak 

köszönhetően már járt itt korábban látogatóban, s így otthonosabban érezhette magát, 

nem félhetett, hisz tudhatta, hogy jó helyre jön. Viszont még így szavalni nem 

hallhattuk.  Drága Tormássi János lelkészünk kiválóan tud beszélni, s istent dicsérni, 

magasztalni. De mint ahogy azt városunk népe is hallhatta, Csokonaihoz hasonló szép és 

megható beszédet ilyen fiatalon tartani-szinte a lehetetlennel vetekszik. A prédikációját 

szép és érthető beszéd, nagy gesztikuláció, a fiatal tűz és meggyőzés jellemezte. Nem hiába 

dicsérte úgy Kerekes Sámuel, földünk szülötte: ,,Ebből olyan poétája lesz a hazának, hogy 

szép és kényes gusztusú tudósainknak sem kell a szépségekért idegen nyelvek közt 

keresgélni”.  Az elhunytakról szóló beszéde kiváltképp megérintette városunk rangidős 

asszonyait, akik már átélték mindazt, mi vár egy fiatalra. Bár bíztatta népünket, hogy 

rokonaink, családtagjaink a Mennyországban jó helyen vannak, s most a legboldogabbak, 

ennek ellenére előkerültek a zsebkendők, hogy egy-egy könnycseppet letöröljenek.  

S ahogy ez szokás, mi ezt meghálálva, adományokkal leptük meg őtet. Az asszonyok 

finom kalácsokat, kenyereket, különböző finom falatokat sütöttek neki, hogy a hazatérése 

ne teljen éhezéssel. Pénzadománnyal is megleptük, mert aki ilyen igazat beszél, annak ez 

a jussa! Még meg kell említenem drága főbíró urunkat is, Kocsi Mihályt, aki felajánlotta 

Csokonainak, hogy nála ebédelhessen. Élt is a lehetőséggel, s főbíró-kurátor urunk meg is 

mutatta néki, hogy milyen is a halasi konyha. Látszott rajta, hogy ízlett neki a betevő falat, 

mit a főbíró úr szakácsa főzött, s meg is mutatta humorát. Ugyanis a díszes tányérokon 

szereplő KHV feliratot úgy fordította, hogy Kevés Hús Volt! Nohát, ki hallott még ilyet! Jót 

kacagott rajta a főbíró is, s rögtön rákontrázott: ,,Kigyelmed Hallgasson, Vendég!”. Egy szó 

mint száz, drága Kocsi Mihály úrral is jól kijöttek. (Pedig, mint tudjuk, a KHV rövidítés 

megfejtése Kun Halas Város.) 

Ez a kiváló ifjú visszaindult Debrecenbe, hogy halasi látogatását befejezze, ám 

előtte még elment Pestre is. Kitérője okát mi nem tudhatjuk, viszont biztosak lehetünk 



benne, hogy a jakobinus mozgalom vezetőinek kivégzése is közrejátszott ebben. Nem oly 

rég, május huszadikán Martinovics Ignácot, Hajnóczy Józsefet, Laczkovics Jánost, 

Szentmarjay Ferencet és gróf Sigray Jakabot a Generális-kaszálón kivégezték felségsértés 

és hazaárulás miatt. Két társuk, Őz Pál és Szolártsik Sándor pár nappal később, június 

harmadikán szintén erre a sorsra jutott, szintén ezen a helyen, bár ezt már az úrfi nem 

láthatta. S ezt a szörnyűséges kivégzést Ő végignézte, s biztosan könnyet hullajtott érette. 

Szerencsére épségben, gazdagságban hazajutott, és végre lepihenhetett. Vagy csak volna, 

ha kollégium nem kéreti azonnal. Még ideje sem volt megemészteni a kivégzés látványát, 

mit megnézett hazaérkezése előtt. Erre nem voltak tekintettel sajnálatos módon. 

Szegénynek már nyomban ott kellett teremnie, hogy a legapróbb részletekről is 

beszámolhasson az ottani igazgatóságnak. Biztosak lehetünk benne, hogy dicsekedni azt 

tudhatott, hisz egy ilyen kaland nem mindennapi. A kollégium igazgatósága biztosan 

igazán megirigyelhette, hogy ezt a fiút hogy elárasztották finomságokkal, ajándékokkal, 

pénzzel. Ugyanis az a hír járja, hogy amit kapott itten pénzt el is kobozták tőle. Hát hová 

fajul az emberi galádság? Így elkapja valakit a sárga irigység, hogy amit a maga tudásával 

szerzett pénzt hopp, mind elkobozni, s magunk szándékára használni?  Egy ilyen ifjú 

palántától, ki maga érdemelné meg ezt a jusst,  nem pedig az, ki a lábát sem teszi ide! Hát 

tessék csak megdolgozni a sajátunkért, nem pedig csak uralkodni és kizsákmányolni! Itt 

Halas mezővárosunk területén a maga tulajdonáért mindenki megdolgozik, s ha egyikőnk 

sikereket ér el gazdaságával, akkor nagy ünnepélyt csapunk számára, s dicsekedünk, hogy 

a mi városunk szülötte bizony, nem pedig az ördöghöz folyamodva a sárba tiporjuk. S még 

meg is vádolják a pénz elkobzásával! Még szép, hogy magára költötte, miért megdolgozott! 

Debrecen és Halas város között bizony nagy a távolság, s ilyen felkészületlenül elküldeni! 

Nem lehet az embert csak úgy megbízni valamivel, hogy azt végezze el, de útravalót, 

szállást meg majd ő intézzen. Asszonyaink sütöttek, főztek neki, hogy legalább hazafelé ne 

éhezzen, de szállást a kollégiumnak a dolga intézni! Ezalatt a hosszú út alatt az ember 

elfárad, hát muszáj megszállnia valahol, s azt ki is kell fizetni. Nem teheti meg az ember, 

hogy ott alszik, s aztán gyorsan kisurran fizetség nélkül. A Kollégium persze ezt nem veszi 

figyelembe, csak a maga igazát hangoztatja. De az már túlmegy mindenen, hogy a 

kollégiumból való kitiltással fenyegetőznek. Hallatlan! Milyen szégyen az, mit átélhet 

Csokonai úrfi! Az igazság már el is veszett a Földről, s helyette már csak a vád virul? A 

kollégium igazán figyelembe vehetné tehetségét. Hiszen maga Kazinczy Ferenc a 

barátjának említette pár éve, s dicséretekkel halmozza. A nagytiszteletű Kazinczy Ferenc, 



aki magyar nyelvünk megreformálását tervezi. Kinek a visszajelzése kell még nekik, hogy 

megbizonyosodjanak róla, hogy ő egy igazi poéta? 

Csokonai úr, ha ezt olvassa, akkor szeretnénk biztosítani, hogy Halas Város mindig 

tárt karokkal várja, itt mindenki szívesen fogadja! Ha erre járna, feltétlenül vendégül 

látnánk, s cserébe pedig még egy olyan csodaszép prédikációt kérünk, mint amit a múltkor 

mondott! 

Kérjük kedves városunk lakosait, hogy az Úr napján imádkozzanak őérette! 

Reménykedjünk benne, hogy e rágalmat Csokonaink tiszta szíve és nagyra törő tehetsége 

egyhamar elmossa! 
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