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,filmdia 'sorozatáb61
90. szám.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY •
Irodalomtörténeti ,sorozat: 19.
Készült: az 1954. évben.
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1. Csokonai legrésibb

.,"""-

,

arcképe. IJohn rézmetszeteI.
,
,

Csokona1. Vitéz ,Mihály legnagyobb lirikusaink
gosodás korának legkiválóbb ~agyar költ6je.
2. Debrecen,

Csokonai szü16városa

egyike, a felvilá-

18QO körül.

Képünk debreceni kollégisták egykoru rézmetszete. Eléggé kezdetlagese,de
j61 érzékelteti Debrecen mez6városi jellegét.
3.' A debreceni református

k~llégiWllcsokonai

diákkorában.

Csokonai a debreceni református kollégiumban diákoskodott. 1788ban elvégezte a gimnáziumot, majd a f6iskola,bentlak6 hallgat6ja
lett.
4. Csokonai-korabeli

debreceni diák-viseletek.

Ne üt6djünk meg e diákok vakmer6ségén:
dohányozni is szabad.
5; Deák-t6gaCsokonai

6k már f6iskoláso~:

nekik

idejében.

A kollégium f6iskolai tagozata kétéves filoz6fiai és négyéves
'hittudományi tanfollamb61 állt. A f6iskolások t6gát viseltek.
!

\

6. Budai Ézsaiás!

Csokonai t~nára.

Budai Ézsaiás /1766~1841/ a kollégium egyik legtekintélyesebb' tanára volt. !örténelmet, latint, gijrög~t és hittudományt adott e16.
Kivá16 történelmi munkákat irt. Amellett, buzg6z munkálkodott a
tánitás nyelvének magyarrá tételén. Csokonai tanitványi becsülésae L n1ilatkozott mindig r61a.
'
7. Csokonai irodalmi

tankönyve.
-

Csokonai idejében országszerte latinul folyt az irodalmi oktatás.
A debreceni kollégiumban ugyan már 1797-ben elre'ndelték mindenféle tudománynak magyar nyelven va16 tanitását, de a magyar, és
latin tanitáai nyelv küzdelme egészen 1831-1g tartott. Ez évig a
tanitás jobbára latin nyelven folyt.
Csokonai irodalomkönyve is latin nyelvü. A 'Gradus ad Parnassum"
szinonimák, jelz6k és költ6i sz61amok sz6tár-szarU gyiijteménye.
Minden cimsz6 latin nye1vü. utána jön a magyar jelentés, ezután
a szó német és cseh nyelvü megfelel6je, ezt követik aszinonimák
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latinul, f6neveknél a hozzájuk il16 jelz6k, vé!UI a fráziso~ Iki=
fejellések, irodalmi példamondatoki szintén latinul, latin szerz5kbdl'/fdleg Vergiliuabóll idézve.- Itt látható a kötet ela6 lapja~
a költ6 sajátkezli bejegyzésév:el. 10s .•
V.14. 1785.1
,.

8; Csokonai sajátkezti kottajegyzete •.
A. dal ci~~:.ég
meg 8~~~ik~dátok. A nép körébe elszármazQtt m~dal. A gyermekes vonásokb6l kÖ'veikeztetve, még d.ebreceni diákkorában másolhatta Csokonai. Bizonyára káritálásra készült, a 8ZÖveSb6l itélve:. temetésre. IHa. érdekli a tanulókat er'gies hangjel~lés, részletesebben iSrszóljunk róla - esetleg csak vetités
után - az érdek16dnelt:
.. .
~

Felttin6 ezen a kottán, hogy nem öt-, hanem nyolcvonalae. Ez a
hangjelölés Csokonai korában is sajátságos volt, t i. ekkor már
kb. 200 esztendd 6ta a II soros vonalrendszert használtált egész
Eu.r6pá.ban.Itt az .ö-t fels6 sor megfelelt a mai g-kU:108 I~/
vonalrendsZerének, az~.öt a1$ó sor pedig azf-kulcs I,J I vonal rendszerének; a közép.6, hatodik .or a cé haQsot jelezte, -amelyet
manapság a g~kulcsos rendszerllen.az aleÓ.pótvönalon, az f-kulcsos rendszerben pedig a fels 6 p6tvonalon ábrázolunk.
e .

A magyarországi protestáhs .kollágium.iénekkarok vezetdi aem tar~
tották magukét pontosan ehhez 8 II soros vonalzáshoz, hanem csak
annyi vona.1at használtak, amennyi Szü.kséges volt az 'ppen adódó
szólamok hangjainak elhelyez'eáre. IL. Bartha Dénes: A XVIII.
század magyar dallamai c. munkáját ./,
..
.
~

,

Hogy melyik a hangsor-kezd6 cé vonal, vagyie a II ~oros vonalrendszer h.atodik vonalának megfelel6je, azt az ilyen 8,9,10 soros
vonalazáaoknál esetenként kell II1egállapi
ta.ni.1
9; Csokonai fuvolája.
Csokonai nemesak énekelt, hanem zenét ié. J'uvolájama is megvan
.a Ref. Xollégium Naglkőnlv"tárában.

10. Csokonai a lakodalomban.·':;'
Janlt6Jártos feetménxe.
Csokon~i -.
nagy tréfaoai.ná16volt, é~ért gyakortá hi viák meg mulat~ágra, lakodalomb~. Ez alá $ kép alá.~egtalá16bban é186 életrajzirójának, Dombl a'rtonnak 8zavait idézhetJük:· ••• lA poétal oly
kedvet és eleven.éget~~rjé8ztett
8 táreaságban, hogy szttkségesebb volt 6 mula"teágra, mint 8 bor ée muzsika, 'S nála nélkül ~
jódedv nemis lehetett".
. ,

i József

)

s fiatal Csokonai kedT9s k~lt~

koru

(Jvadányf, a peleskei nótárius kalandjainak jóizü.elbeszé16je
nép8zerü volt, a debreeeniek körében. Arany János issz1vesen
vasta, Pet6fi verset is irt róla /~A r4gi jó GTsdáoy1'1 •

.

.1

l.-
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12~ Kazinczy

-.

Ferenc. /Ender János olajfestmégye

1828-b61L

19 éves Csokonai, amikor elküldi verseit Kazinezynak. A. válasz
megdobogtatja szivét: lAz ur versei igen kedvesen folynak's az
ideák nemesek és nem földön-csusz6k. Ez pedig maga is poesist ~eszen ••• " Csokonainak amugy is er6s költ6i önérzetét hatalmasan
megnövelte ez az elismerése "
,
13~"'"
IartinovicB

kivégzése

~ s 'Kartinov1cs-fa.

It

1795 tavaszán Csokonai átutazott Pesten és tanuja volt Martinov1cs Ignác és társai kivégzésének. A kép als6 része a kivégzés
jelenetét ábrázolja, fels6 rés"ze pedig a forradalmi szervezkedés
szerteágaz6 voltát szemlélteti. - Csokonai életmüve szorosan ösz='
szefonód1k a magyar felvilágosodás mozgalmával. Kár egyik diákkori tanit6 meséjében /Bagoly és kócsag; kifigurázza a küls6ségekben magyarkod6 nemességet. Az estve c. szép verse csonkán jelent meg a Diétai Magyar Muzsában, ki kellett hagyni be161e az
o6ztályellentétekr61
és az uralkodók tobz6dásár61 sz6l6 elmélke~
dést. Más forradalmian harcos irásai Ipl. Tempef6i/ már meg se
jelenhettek. Kint látható, a Martinovics-mozgalom
vérbefojtása
messze kihat6 esemény Csokonai életében.
.
14. Sárospatak

vára.

Csokonai 1795-ben Debrecenb61 Sárospatakra ment jogot tanulni,
itt azonban csak rövid ideig maradt, mert sehogysem tudott megbarátkozni a ,neki száraz jogtudománnyal. - Képünk rézmetszet,
az 1687-es nagyszombati kalendárium cimlapjáról.
12; Pozsony
.'

_. -

- --

-

a 18. század végén. /Egykoru
.

-

"

,-

rézmetszet./

...

.Patakr61 nagyobb kerül6t téve, Pozsonyba ment a köl t6. Azt remélte, hogy az országgyü.lésre összesereglett uraj közö t-tkiad6ra talál - ez 8 reménye azonban füstbe ment.

12.

A Diétai »agyar Muzsa cimlapja.

Pozsonyban irodalmi hetilapot adott ki Csokonai: itt jelent meg
többek között Az estI. c. szép kijltem~nye. ~apját)pártfogás hiányában hamaro aan., lteoyt.elenvol tmegszüntetni.
17, és 17/a. Lilla arcképe. - Komárom,tilla

lak6helye.

Komáromban ismerkedett meg Csokonai éle te nagy szerelmével: Vajda
Juliannával. 1797 nyarán a ~ölt6 jelén volt azon a megyegyülésen,
ahol a .leány éppen az 6 versét szavalta. Heves szerelemre ~ulladt
.iránta, s gyönyörü dalciklust irt hozzá: a Lilla-dalokat. JA szép'
olajfestményt a debreeeni Déri-Muzeum 6rzi./
.
18. Lilla Blürtije.
Egykoru rajz után készült felv~tel.
19~ A R6zsabimb6hoz.
A legkedvesebb
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Lilla-dalok

kézirata.!

egyike az Akadémia ké/zirattárában van"
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20. Esküszöm,

szép Lilla ••• /Kotta.

szöveggel.!

-Csokonai a legnépszerübb dalkölt6ink egyike, nemcsak k(jltész~ttani,
hanem zenei értelemben i~. Major Ervin, zenetörténészünk 43 megzenésitett Csokonai-dalt ismer.
a Zenei Lexikon Csokonai-eik .•..
két, 1930./Csokonai dalszövegeinek egy részét kész dallamokra irtá. Többek között egy Ha~dn-dalhoz is irt szöveget. Képünk Csokonai
18. sz. -lalla-versét adja, eglkoru vagy caaknem egykoru dallam- ,
mal, ismeretlen zeneszerz6t6l, KernAurél
feldolgozás_ában._

IL.

21. A Tihanyi eeh6hoz. !Csokonai

kézirata./

A verset egy 1788. évi kalendárium üres lapjaira irta a költ6:
eime a kéziratbán: _ A füredi parton. - A 3.-4. versszakot adjuk.
22. -A tihanyi ech6hoz. IKottarszöveggel.L
A 45. számu Lilla-dal.IUként
a 18. számu vers dallama, ez is
Kern~Aurél feldolgozása. - Csokonai legismertebb dala. Megvan a
Sárospataki Melodiáriumban is. Az l.és 2. versszakát éneklik.

hez 180 • évi bécsi kiadása •
..

__

._

•..

••••· ..•. _·

.•. __

ir

Csokonai e remekmüvének dallama Xoasevits zeneszerz6nek, a költ6
kortársának müve. Kazinczy lehetségesnek tartja, hogy Osokonai a
kész dallamra irtaversét.
__
24~

~A szépség

ereje a' bajnoki szivenn. ! LCimlap.:!

Ez egyike Csokonai ama kevés'müvének, mely még a.költ6 életében
napvilágot látott. Debreeenb-enjelent meg, l800-ban • .$rdekes,hog, Erc5se Gábor, református kollégista raj zol ta a cimlapját '
Iszárnla~ Ámor/. figyelemreméltó a sajátságos 1rásmód: ekkor amég-minden ir6,8saját
~á~saólása sze~iDt irt. Helyee1rásunkat csak
ávt1zedekkel k~sc5bb8z,abál1ozta a Magyar ~dományos Akadémia.

eas;

Csokonaiék

lak6háza Debre6enben •
.. ":.

CSOkonai a Darabos-utca 19. számu. teik~Il épült házban lakott özvegy ádesan1jával l788-t6l haláláig. Ez a ház lS02-benleégett.;
csak nagy küszködé.s é-s nélkülözés árán épithették föl uj_ házukat
Csokona1ék. Képünk az ujonnan épült házat ábrázolja, ebpen élte
kHlt6nk utolsó éveit. lA rajz ~z 1860-a8 években készült.!
26. Fazekas Mihály arekéEe.

A debreceni 1r6i kör másik nevezetes tagja, Fazekas Mihály j6 ba.rátja volt Csokonain~k. Nemcsak költ6i törekvéseik rokonsaga kapcsolta 6ket össze, hanem mind a.ketten lelkes.botanikuBok is vol~
tak.
27.

A ttDorot!IB" e1s6 kiadásáhak

"DGrottya" megjelenését
e16tt ~
.
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cimlapja.

is megérte még

a

kö~t6, egy évvel halála

)

L
I
i
í

I

27/8. Csokonai siremláke J)ebrecenben~
. 1804 tavaszán- aköl t6 betegesked'éee ellenére is kénltelen volt
elvállalni egy ek6ke16 bölgl temetásére a bucsuztató vers megirását. A temetésen meghült, tüd6gyul18dást kapott 'és a következ6 é~januárjában
a tüd6vész kioltotta~letét.
az enyészeté, .demüvei tovább ~lnek " és halnak.
képeink Csokonai '-'ut6~retét
!' szemléltetik.

A .kBl t6teste

KBvetkez6

28 •• ártan József

Csokonai;-kiadása. /1813./
.

<

Csokonaimüveinek
.gyüj-;emé~yes kiadása csak nyolc ~sztend6vel a
költ6 halála után jelent meg, négy kötetben,Bécsben, »árton
József gondozásában. Képünk: e kiadás els6 kötetének cimlapja.

29G és 29/a.

A"DorottYa. ·ci~lapja.·/1813.1
•

//

"l'

_

..,.

_

.,

~"'"

•

f',

_

.• , _

A Kárton-féle kiadásban a Dorottya a Békaegárharccal .egy kötet~
ben jelent meg. Képünkön azepoaz legvidámabb -Jeleneteinek egyike,
Opor cselvetése látható. Dorottya egy kanapé tetejér61 vezérli
.
a rohamot az if jak'ellen,•.Nyolc leányzó cipeli a SU1YOB but ordar a-,
bot. Ekkor 0por, a férfinép daliás vezére, szorongatotl helyzetében cselhez folyamodik: odakiált a lányoknak, hogy azt- veszi
feleségül, akit61 az els~ cs6kot kapja. Erre egyszeribe felborul
a nők hadirend je: egymást taposva, taszigál va tódulnak a deli
Opor felé. - A nagy izgalomban a kanapé-hordÓ lányok is ~etet=
ték vezérüket, s ~keze-lá~a kitört marsall Dorotlyának.'
.
30. Kölcsey Ferenc arcképe~
i:-

.

~

•• : ~

Kölcsey 1817-cQn birálatot irt Csokonair61 a Tudományos GyüjteméIl1be. Dicséri benne "a geniális szökdelést, melya valódi .vocationak /hivatásnak/ bélyegét hordozza" - deföl tárja Csokonai költészetének glengéit is, igy hibáztatja parlagi.aseág~t.•.Ez a kemenyhangu birálat heves ellentmondást váltott ki ~~recenben • ..;.
KépfJ.nkeredetij~, Einele Antal ol~jfestménye, a Magyar Tudományos
Akadémia tulajdona.,
.

31. Csokonai mellszobra.
Ferenczy István, a nx. BZ. e186 jalent6s magyar szobrá8sza, még
Rómában tanult, .mikor carrarai márványba f aragtaCspkonai
mell =
szobrát. Alkotását a Debreceni Ref. kollégiumnak adományoata.
1823 március ll-en helyezték el a szobrot il16 ünnepség keretében,
a Kollégium könyvtárában.
'

i2.

Csokonai szobra Debr~oenb~Hl•
.,

,-

,.

1871-ben lepleztek le a Beformátus Kollegium e16tti téren Csokonai ,szép ércszobrát, melyet 1zsó Miklós mintázott.

~3~ Faraangoló ft-~talokl'ametsz~t./
.

..

,

-

Csokonai legtöbb müv$ nam'vesztett tr1sseeségéb61 8 ma 1s 1'og1a1kozlat olvae6t ée alkotómüvdazt egyaránt. KépUnk 1)ivékyJózaef
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fametszete, a Hungária Könyvkiad61943. évi Dorot~a-kiadásához
készült: az els6 könyvet illusztrálja. /~Bbédig"/
"

l4.

A harcias Dorott~a. IFametszet./

~ivéklnek ez a-fametszete a Dorottya harmadik könyyéhez készült:
'Éjfélig".- Dorottya feje fö16tt Bris, a viszály:iá:tene mosolyQg~
v

"

35; SZegánl Karnevál •••/:ramet~zet./
,

•

'

.

~-

'".

\

. ti:'

~é"pünk a Divéky-l11usztráltakBtet baloldali cimlapja. A harc, egyik
jelenetét .ábrázolja, amint arabulejtett " aranyláncra vert Karne- ""
vált k6rülveszik az incselked6, diadalittas farsango16 dámák. "
36; Egy uj Csokonai-kiadás.
.

.

..

.

..

'.":

Csokonai sokat kesergett kortársai .részvétlenségén; ilyenkor az
ut6kor igazságtételével vigasztalta magát. ~I~ok a-boldogabb maradéknak, irok a XX. Yagy XlI- századnak, irok annak a kornak,
amelyben a magyar vagy iga~án;mai1ar lesz, vagy igazán semmi sem.~
IDlárton J6zsefnek, 1801. márc~' 19-én.1 Reménye va16ra vált: Csokonai Vitéz Mihály művei egyre .ürübben látnak napvilágot! -Képünk
a .agyar Irodalomtörténeti Társaság 1950. évi kiadásának második
'.
kötetét mutatja be.
.
•

'7. Réglés

<-

uj

Osokonai-kiadások. ;'oto-montázs,/

Cso"konai Vitéz Mihály köl t6i hauatéka másfél évezázad 6ta a nemzedékek egész sorának érzésvilágát gazdagitja •

•

-

:Ké8zült a Jele60ktatásl Jegyzetellát6 Tállalatnál
lele16s vezet6: Bojkovszky ~ajo8

f
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