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címek elenyésző részét tették ki. A kvantitatív meghatározás egyébiránt a regény 
műfajelméletében sem ismeretlen. E. M. Forster klasszikusnak számító munkájában, 
A regény aspektusaiban maga is ehhez a megoldáshoz folyamodott, amikor a regényt 
„50 000 szónál hosszabb prózai fi kcióként” defi niálta.41 A tárcaregény meghatározá-
sánál a saarbrückeni kutatócsoport Forster szövegekre (vagyis a verbális kód kvantitatív 
sajátosságára) vonatkozó kitételét a politikai napilap tömegmédiumára, a „hordozó 
médium” fi zikai jellemzőinek sajátosságaira adaptálta.

A tárcaregény műfajiságára vonatkozó kérdést a kritika általában arra hivatko-
zással utasítja el, hogy a normatív, taxonomikus műfajkoncepciók a heterogén kor-
pusszal nem tudnak mit kezdeni. Ez az érv aligha tartható azonban, ha fi gyelembe 
vesszük, a tárcaregényszövegek egyúttal regényszövegek is, amelyek a könyv médiumá-
ban, a történeti-kritikai diskurzus tárgyaként mégiscsak alkalmasnak bizonyultak 
a műfajként való leírásra és megmérettetésre. Legalábbis azokban a diskurzusokban, 
amelyek a 20. században nem fordultak el a műfajiság kérdésétől. Amennyiben azon-
ban a műfajt nem normatív módon vagy a verbális kódok szintjén defi niálandó szö veg-
együttesként fogjuk fel, hanem élve a média- és kommunikációelméleti kiterjesztés 
lehetőségével, kommunikációs normák összességeként42 − és ebből következően egy 
meghatározott mediális környezet jelenléteként −, akkor kijelenthető, hogy a tárca-
regény az irodalmi kommunikáció sajátos formáját valósítja meg, amely világosan 
elhatárolja más szövegkorpuszok kommunikációs és mediális jellemzőitől. Másként 
fogalmazva: a tárcaregény könyvészeti kódjának43 léteznek sajátos, a korpusz egészét 
defi niáló és más korpuszoktól elhatároló mozzanatai, amelyek egy, kizárólag a tárca-
regényre jellemző irodalmi kommunikációs formát hoznak létre.

41 E. M. Forster, A regény aspektusai, ford. Szili József, Helikon, Budapest, 11.
42 „Ahogyan a nyelvi kommunikációnak egyetlen olyan aktusa sincs, amely ne egy általános, társadalmi 

vagy szituációtól függő normára vagy konvencióra volna visszavezethető, úgy egyetlen olyan irodalmi mű 
sem képzelhető el, amely ténylegesen egy információs vákuumba kerülne bele, és nem lenne ráutalva 
a megértés egy sajátos szituációjára. Ennyiben minden mű tartozik egy műfajhoz, amivel nem többet 
és nem kevesebbet állítunk, mint hogy minden mű számára adott egy őt megelőző elvárási horizont 
(amelyet játékszabályok összefüggésrendszereként is érthetünk), hogy az olvasó (közönség) megér tését 
orientálja, és minősítő befogadását lehetővé tegye.” Jauss, I. m., 330. 

43 „[A]z irodalmi szöveg nemcsak a szavaiból áll (ez a nyelvi kódja), hanem materiális megvalósulásainak 
szemantikai jellemzőiből is (ez a könyvészeti kódja). Ebbe a könyvészeti kódba beletartozhatnak többek 
közt a borítóterv, az oldalterv vagy a térközök. De ide tartozhatnak az egyéb tartalmak abban a könyv-
ben vagy folyóiratban, amelyben megjelent: az előszó, a jegyzetek, ajánlások, amelyek befolyásolják 
a mű befogadását és értelmezését. […] A könyvészeti kódba nemcsak az olyan jellemzők tartoznak bele, 
mint az oldalterv (page layout), a kötetterv vagy a betűtípus, hanem olyan tágabb kérdéskörök is, ame-
lyeket D. F. McKenzie a ,»szövegek szociológiájának« nevezne, mint például a kiadó, a példányszám, 
az ár vagy a célközönség.” George Bornstein, Hogyan olvassuk a könyvoldalt? Modernizmus és a szöveg 
materialitása, ford. Vince Máté = Metafi lológia 1. Szöveg, variáns, kommentár, szerk. Déri Balázs – 
Kelemen Pál – Krupp József – Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2011, 83., 85.
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Lakner Lajos: Az Árkádia-pör fogságában. 
A debreceni Csokonai-kultusz

A 2010-es évek első fele több vonatkozásban is fontos és termékeny időszaknak tekint-
hető a Csokonai-kutatásban. Olyan kötetek láttak ugyanis napvilágot ezekben az esz-
tendőkben, amelyek alapjaiban rajzolták át mindazt, ami Csokonairól eddig tudható 
volt. Debreczeni Attila 2012-es munkája a költői művek kronológiai rendjét gondolta 
újra a mikrofi lológia eszköztárát is mozgósítva, egyszersmind felülbírálta a kritikai 
kiadás alapkoncepcióját.1 Hovánszki Mária zenetudományi ismereteit hasznosítva 
Csokonai énekelhető költeményeit vizsgálta.2 Szilágyi Márton a mikrotörténelem 
nézőpontjait alkalmazva közelített a költő biográfi ájához.3 Az a könyv, amelynek 
ismertetésére jelen recenzió vállalkozik, szemléletével és eredményeivel illik e sorba, 
ám némileg eltér az imént felsoroltaktól. Tárgya tudniillik nem az életmű egyes darab-
jainak elemzése, vagy a szerző tetteinek és választásainak analízise: Csokonai volta-
képpen passzív − bár kétségtelenül igen fontos − karaktere a könyvben elbeszélt tör-
ténetnek.

Lakner Lajos műve arra vállalkozik, hogy egy igen összetett és bonyolult kapcsolat 
− Debrecen és Csokonai viszonyának − megértésében segítse az olvasót. Már téma-
választásával magára vonja a fi gyelmet, hisz olyan tárgyra fókuszál, amelyről mind 
a köztudatban, mind az irodalomtudományban számos stabilan rögzült nézet él. Ezért 
is olyan meglepő, hogy mindeddig nem született róla monografi kus feldolgozás. A szer-
ző publikációs jegyzéke jelzi, hogy a téma valamennyi részterületét alaposan feltárta. 
Kötetében hosszú évek kutatómunkájával összegyűjtött eredményeinek esszenciáját 
nyújtja át az érdeklődőknek. Írását gondosan szerkesztve, elgondolását jól átgondolt 
elméleti-módszertani háttérrel alátámasztva állította össze. Megközelítése erősen 
támaszkodik az utóbbi évtizedekben a magyar irodalomtudományban rendkívül ígé-

* A recenzió az MTA – DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport munkálatainak 
keretén belül készült. A kutatócsoport vezetője: Dr. Debreczeni Attila.

1 Debreczeni Attila, Csokonai költői életművének kronológiai rendje, Akadémiai – Debreceni Egyetemi, 
Budapest–Debrecen, 2012. (Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei, pótkötet)

2 Hovánszki Mária, Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2013. 
(Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 53.)

3 Szilágyi Márton, A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti 
dimenziói, Ráció, Budapest, 2014.
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retesen indult irányzathoz, az irodalmi kultuszkutatáshoz.4 Nem is lehet ez másként, 
hisz egyfelől Csokonai körül már életében megragadható egyfajta kultusz, egyértel-
műen kultikus alaknak tekinthető, másfelől a szerzőt vállalt feladatának elvégzésében 
e több diszciplína (társadalomtörténet, antropológia, pszichológia stb.) szemléletét 
mozgósító irányzat segítheti leginkább.

Lakner pontosan ismeri a vizsgálathoz választott módszer buktatóit, és kritiku-
san,5 refl ektálva, kifejezetten tárgyához idomítva alkalmazza azt.  A kultusz fogalmát 
diff erenciáltan értelmezi. Leszögezi: az egykori kollégiumi diákok táplálta, valamint 
a részben nekik köszönhetően széles társadalmi rétegekben elterjedt helyi, és elsősor-
ban a személynek szóló ismertség, tisztelet, népszerűség nem közvetlenül kapcsolódik 
a költőnek kijáró irodalmi kultuszhoz. (283.) A kultusz így elkülönített két jelentése 
közül őt az utóbbi érdekli, s könyvében arra tesz kísérletet, hogy e jelenséget nyomon 
kövesse. A történetnek, amely Debrecennek a költő Csokonaihoz való viszonyát öleli 
fel, nem teljes körű ismertetését, minden részletre kiterjedő leírását adja, hanem csu-
pán néhány jelentősnek ítélt elemét emeli ki. Ütközőpontokat, amelyek körül e kétfajta 
felfogás látványosan összecsap. 

A nézetkülönbségek először a Csokonainak állítandó síremlék, illetve a tervezett 
sírfelirat okán bukkantak felszínre. Az Árkádia-pörként emlegetett konfl iktus azon-
ban jóval túlmutat e konkrét ügyön. Látásmódok összeütközésének lehetünk tanúi: 
a helyi közösség nem ismeri fel egykori tagját a képről, amelyet a közösségen kívül 
állók rajzoltak róla. Lakner kulcsmomentumnak tekinti az esetet, hisz úgy látja, 
a város és szülöttje kapcsolatában meghatározó valamennyi − a kötet további feje-
zeteiben elemzett − epizód esetében az itt szerepet játszó kérdések és mozzanatok 
köszönnek vissza. Az olvasóban valóban az a benyomás ébredhet a dolgozat végére 
érve, hogy az abban elbeszélt, több mint száz évet átölelő história több apró, időben 
egymást követő, de alapvetően ugyanazon panelekből felépülő történetből áll össze. 
Jóllehet eltérnek a körülmények, mások a résztvevők, változik az évszám is. A közös 
építőelemek közül három momentum különösen hangsúlyosnak tetszik: (1.) a sze-
replők nem értik egymást; (2.) „debreceniség”; (3.) a kultusz ápolói a kultusztárgyat 
saját tiszteletük építésére használják fel. 

A kötet szerzője öt fejezetben öt − egymáshoz megannyi szálon kötődő − törté-
netet mesél el. Az Árkádia-pör kapcsán a hozzászólók nyilatkozatainak körültekintő 
és problémaérzékeny elemzése után rámutat arra, hogy a felek gyökeresen másként 
gondolkodnak, egészen más feleleteket adnak a következő kérdésekre: mi a művészet 
szerepe? ki a jó olvasó, műértő? megfér-e egymás mellett népszerűség és művészet? 
miféle megbecsülés illessen egy művészt a közösség részéről? ki tartozik a kánonba? 
ki határozza meg, hogy ki tartozzon a kánonba? Egyszóval merőben mást gondolnak 
arról, hogyan viszonyul az irodalom a közösség tagjainak mindennapjaihoz. A szem-
behelyezkedők egyik része − elsősorban Kazinczy − úgy vélte, elkülönül, s az irodalom 

4 Erről bővebben: Uo., 389 − 394.
5 Lásd Lakner Lajos, Irodalmi kultusz, történetiség, aktualitás. A kultuszkutatás útjain = Kultusz, mű, iden-

titás. Kultusztörténeti tanulmányok, IV., szerk. Kalla Zsuzsa – Takáts József – Tverdota György, 
Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 2005, 11 − 30. (A Petőfi  Irodalmi Múzeum könyvei, 13.)

értése és művelése speciális műveltséget és képességeket kíván. A másik párt épp ellen-
kezőleg azt vallotta, hogy a mindennapi élet része, jelen van annak minden területén, 
nem igényel különleges tudást. Lakner az állásfoglalók szövegeinek mélyreható vizs-
gálatával arra jut, hogy a „pör” voltaképpen nem is tekinthető vitának, hisz a felek nem 
reagáltak egymás felvetéseire, feltételezhetően nem is értették pontosan egymás kér-
déseit. Nem valósult meg párbeszéd, párhuzamosan létező világok közlései szaladtak 
el egymás mellett.  E nézeteltérés során teremtődött meg és vált elterjedté az úgyne-
vezett „debreceniség” fogalma. Az összetett jelentésű s pejoratív értelmű kifejezés 
használatba kerülésének kedvezett, hogy Debrecen épp ez idő tájt vesztett a magyar 
művelődésben korábban betöltött szerepéből, és átalakulófélben volt a város társa-
dalma is. E jelenséget a kortársak is érzékelték, ezért is számíthatott szenzitív témá-
nak a városlakók szemszögéből. Az Árkádia-pör Lakner értelmezésében tehát nem 
tekinthető pusztán irodalmi vitának. A felek közti összekülönbözés nem tisztázó-
dott, csupán egyszerűen abbamaradt. A konfl iktus nem oldódott fel, a „debreceniség” 
kifejezés továbbra is elmarasztaló konnotációkat hordozott, s a város részéről − kü-
lönösen a fent említett pozícióvesztést átélve − nem maradhatott reakciók, illetve 
a cáfolatra tett kísérletek nélkül. A kötet szerzője úgy látja, hogy ilyen reakciók azo-
nosíthatók azon történések körül, amelyek Debrecenben a következő jó egy évszázad-
ban Csokonai tiszteletéhez és emlékezetéhez kapcsolódtak. A soron következő két 
fejezet két olyan eseményt mutat be, amely ismétli az Árkádia-pör forgatókönyvét. 
Elsőként Ferenczy István Csokonai-büsztjének debreceni fogadtatása kerül górcső alá. 
Ahogy az egykor elgondolt síremlék és sírfelirat esetében, ezúttal is a helyi közösség és 
az azon kívülállók látásmódja állt szemben egymással. Ferenczy babérkoszorút viselő, 
eszményített alakot mintázott meg, a nemzeti panteon tagját, s nem a Kollégium 
rendbontó, elcsapott diákját. A szobrot a szülővárosnak adományozták. A gesztus za-
varba ejtő voltát az ajándék későbbi sorsa jelzi. A Református Kollégium nevében 
Sárvári Pál udvarias köszönőlevelet írt, a szobrot viszont az intézmény könyvtárban 
helyezték el, elzárva a szélesebb közönség tekintete elől. Hasonlóan felemás módon 
zajlott és zárult két évtized múltán a költőnek szánt síremlékállítás története. Ugyan 
a Kollégium vezetői karának tagjai egyenként komoly felajánlásokat tettek, testület-
ként megtiltották, hogy a diákok adományokkal támogassák a tervet, hisz ez ellenke-
zett az intézmény szabályzatával. A visszásnak tetsző eljárást ezúttal a professzori kar 
egyik tagja, Péczely József nehezményezte, aki a diákokat korábban hozzájárulásra 
biztatta. A nyilvánosság előtt zajlott vitában számos múltból ismerős szólam felidé-
ződött, fontos eltérés viszont Péczely magatartása. Debreceniként, kollégiumi tanár-
ként fordult szembe kollégáival, s gondolkodott a Kölcsey, vagy Toldy által is követett 
értékrend szerint. A síremlék ugyan végül elkészült, felavatták, a nagy nyilvános meg-
emlékezés azonban elmaradt. Lakner Lajos koncepciója szerint a város magatartásá-
ban a fordulópontot Izsó Miklós Csokonai-szobrának 1871-es leleplezése jelenti. Helyi 
kezdeményezésre született: Csanak József sikeres városi kereskedő ösztönözte létre-
jöttét. Köztéren felállított költőszobor volt, s e jellegével minden hasonló törekvést 
megelőzött. Végül: stílusa alkalmassá tette arra, hogy megjelenítse a nemzeti karak-
tert. Az ünnep Debrecen ünnepe is volt: a közvélemény alakítására képes irodalmi 
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körök szemében rehabilitálódott a város, és úgy tűnt, többé nem tapadnak nevéhez 
az Árkádia-pör során rögzült negatív tartalmak. A könyvben elmondott utolsó 
történet, a költő emlékének ápolására létrejött társaságról, a Csokonai-körről szól. 
A közösség 1890-ben vette fel nevét, s a kultusz életben tartása mellett céljául tűzte 
ki, hogy a várost ismét regionális és kulturális központtá emeli. A vállalt feladatok egyi-
két sem sikerült azonban teljesítenie. A szerző ennek okát egy olyan jelenségben látja, 
amely − igaz nem ilyen dominánsan, de − megragadható a korábban elemzett eseteknél, 
például, Kazinczy, Izsó vagy Ferenczy magatartása kapcsán. Mind annyiuk nál kimutat-
ható ugyanis, hogy a kultusz ápolásával saját céljaik elérésére, népszerűségük, elismert-
ségük növelésére is törekednek. A Csokonai-kör esetében a helyi irodalmi értelmiség, 
a kör tagjai, a kultuszt saját társadalmi megbecsültségük építése eszközének tekintették. 
Igyekezetük során azonban teljesen háttérbe szorult a társaságnak nevet adó költő 
tisztelete, ambivalens módon épp működésük vezetett a Csokonai-kultusz végéhez.

Lakner Lajos számos forrás megmozgatásával, hatalmas mennyiségű adattal és 
ismerettel dolgozott. Összegyűjtött tudását követhető módon elrendezve, meggyőző 
koncepciót tárt olvasói elé. Műve nem csupán Csokonai debreceni kultuszáról szól, 
hanem értékes tudnivalókat hordoz a bemutatott korszakra vonatkozóan irodalom-
értésről, művészetszemléletről, felekezetiségről és Debrecen várostörténetéről is. 
A logikusan felépített, kiérlelt elgondolást közzétevő munkán nehéz fogást találni. 
A fő gondolatmenetet nem érheti kritika, az egyes részkérdések azonban alkalmakat 
kínálnak a hozzászólásra. Az alábbiakban ezek nem mindegyikét érintem, csupán né-
hány észrevételt teszek, amelyek esetleg árnyalhatják e momentumok némelyikét. 

A kötet az Árkádia-pör kapcsán külön alfejezetet szán annak, hogy elemezze a nyil-
vánosság szerepét (61−77.). E fejezet kiindulópontja szerint Kazinczy a nézeteltérés 
során tudatosan használta a nyilvánosság eszközeit. A szerző két fontos megállapítást 
tesz ezzel kapcsolatban: „Az Árkádia-pörben gyakran keveredtek össze a nyilvános-
ságnak szánt és a magán megszólalások,, néha szándékosan, néha akaratlanul” (69.), 
„[Kazinczy] Mindig próbálta fölmérni az aktuális helyzetet, s ennek megfelelően 
szólni”. (63.) E kijelentések kifejtése azonban elmarad. Pedig rendkívül izgalmas lett 
volna a „pör” egy olyan elemző megközelítését olvasni, amely fi gyelmet szentel annak, 
mit tudhatott a vitáról, az az olvasó, aki csupán a vonatkozó nyomtatványokhoz jutott 
hozzá, mit az, aki Kazinczyval levelezett, mit az, aki Kazinczy levelezőpartnereivel cse-
rélt írást, mit, aki minderről debreceni ismerőseitől tájékozódott, s horribile dictu, mit 
az a személy − ha ugyan létezett ilyen −, akinek valamennyi forráshoz hozzáférése 
volt. Ezen a ponton különösen érdekes lett volna kitérni a levélnyilvánosság kérdésére. 
A szerző hivatkozik ugyan egy vonatkozó esetre: Kis Imre magánlevelének engedély 
nélküli közzétételére. A hivatkozás nyomába eredve viszont kiderül, félreértésről van 
szó. Lakner így fogalmaz: „Nyilvánosságra hozta Kis Imre magánlevelét, amellyel azt 
a látszatot sikerült keltenie, mintha Debrecenben is lennének a »pestises infl uenzá«-val 
szemben immunis emberek.” (74.) Lábjegyzetben utal a forrásra: Vargha Balázs 
Csokonai emlékek című kötetének lapjaira.6 A könyvet fellapozva a hivatkozott olda-

6 Csokonai emlékek, összeáll., jegyz. Vargha Balázs, Akadémiai, Budapest, 287−289.

lakon a következő szöveget találjuk: Kazinczy Ferenc: Magyarázó jegyzések a’ Csokonai’ 
sírköve eránt tett jelentésre. Ez Kazinczy nyilatkozata, nem szerepel benne Kis Imre 
szövege. A Magyarázó jegyzések eredetileg a Hazai Tudósításokban jelent meg 1806. 
október 11-én.7 E periodikum, a primer forrás sem tartalmazza a szóban forgó levelet. 
A helyzetet Kis Imre közleménye tisztázza, amelyet a Hazai Tudósítások 1806. októ-
ber 29-i lapszámában adott ki.8 Ebben − oldalszámra pontosan! − utal Kazinczynak 
nem a Lakner hivatkozta szövegére, hanem egy korábbira, amely a Csokonainak sírkö-
ve címet viseli, és ugyancsak a Hazait Tudósításokban látott napvilágot 1806. au-
gusztus 16-án.9 Kazinczy itt ismerteti a sírkő kinézetére és feliratára vonatkozó el-
képzeléseit. A közlemény befejező részében adakozásra buzdít, Kis neve itt kerül 
elő: a nemes célra szánt adományokat Debrecenben neki lehet befi zetni. Utal továb-
bá arra, hogy sokakkal levelezésben áll a sírkő ügye okán: „Mind ketten az élet’ leg-
szebb örömei közzé számláljuk, midőn levelek által ollyanoknak nyerjük-meg szere-
teteket kiknek ismerésektől eltiltott a’ távollakás.”10 Nem nyilvánosságra hozatalról 
van tehát szó, pusztán arról, hogy Kazinczy azzal, hogy megnevezi Kist adomány-
gyűjtőként, s halványan sejteti, hogy levelezésben állnak, tulajdonképpen azt a lát-
szatot kelti, mintha a vitás ügyben azonos elveket vallanának. Kis ezt nehezményezi, 
ezért hozza nyilvánosságra saját maga (!) egy Kazinczynak írt magánlevelét 1806. ok-
tóber 29-i közleményében: tisztázni szeretné (elsősorban a debreceniek előtt), hogy 
nem minden kérdésben vélekedik hasonlóan Kazinczyval. E melléfogásra nemcsak a 
tárgyi tévedés helyesbítése okán volt szükséges felhívni a fi gyelmet, hanem azért is, 
mert tudni lehet, hogy Kazinczy mereven elítélte a magánlevelek hozzájárulás nélküli 
publikálásának gyakorlatát. Ismeretes, hogy épp ebben az időben, épp egy hasonló 
ügyben akaratlanul maga is érintetté vált. Révai Miklós és Verseghy Ferenc hangos 
pengeváltásában Révai nyilvánosságra hozta Kazinczy hozzá írt, 1806. augusztus 
5-én kelt levelét.11 A levelezés tanúsága szerint Kazinczy 1807 elején, már Révai ha-
lála után értesült az indiszkrécióról, ekkor látta viszont immár nyomtatásban sorait. 
Ismerőseinek így nyilatkozott az élményről: „Borzadás futott végig a’ gerincemen, 
mert már az csakugyan sok, hogy a’ mit barát barátnak mond, azt az egész Hazának 
elmondjuk, még pedig az Írónak engedelme, sőt híre nélkül.”12 „Ez eggy kevéske több, 
mint a’ mi jó emberek köztt szabadnak tarthatik.”13 „Aber was wird es für einen Spuck 
in der Welt gehen, wenn es erlaubt sein wird, ähnliche Briefe, die in der Freundschaft 
geschrieben sind, vor das Publicum zu bringen?”14 

7 Hazai Tudósítások (30.) 1806/I., 252−255. (A továbbiakban: HazTud 1806.)
8 HazTud (35.) 1806/I., 292−293.
9 HazTud (14.) 1806/I., 119−120.
10 HazTud (14.) 1806/I., 120.
11 Kazinczy Ferenc Révai Miklósnak. Széphalom, 1806. augusztus 5. = Kazinczy Ferenc Levelezése, I 

− XXI., kiad. Váczy János, MTA, Budapest, 1890−1911, III., 252−254. (A továbbiakban: KazLev.) 
Boldogréti Vig László, Versegi Ferencnek megfogyatkozott okoskodása A’ tiszta magyarságban, […], 
Pest, Trattner, 1806. 

12 Kazinczy Ferenc Cserey Farkasnak. Széphalom, 1807. augusztus 19. = KazLev V., 124.
13 Kazinczy Ferenc Kis Jánosnak. Széphalom, 1807. augusztus 28. = KazLev V., 132.
14 Kazinczy Ferenc Rumy Károly Györgynek. Széphalom, 1807. szeptember 20. = KazLev V., 162. 
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A levelezést mint forrást általában is érdemes óvatosan kezelni. Hasznos lett 
volna például Kazinczy idézett nyilatkozatainak is nyomába eredni, s feltárni, kinek, 
hogyan és mit írt az Árkádia-pör kapcsán, és e leírásokat szembesíteni egymással. 
A kötetet olvasva olykor az a benyomásunk támadhat, mintha a könyv írója elfeled-
kezne saját intéséről, és a levelek valamennyi sorát kétely nélkül fogadná. Erre utal, 
hogy a szerző rengeteg idézettel dolgozik, s ezeket sokszor refl ektálatlanul illeszti 
szövegébe.

Ez a jelenség más fejezetekben is kimutatható. Különösen szembeötlő a Csoko-
nai-szobrokról szóló szakaszokban. E passzusokban a szerző nagy fi gyelmet fordít 
arra, hogy hangsúlyozza, a költő kőből megformált másai nem hasonlítanak a megörö-
kíteni kívánt személyre. Ez esetben is elsősorban Kazinczy-idézeteket találni a szö-
vegben foglaltak igazolásául: „»nem a Csokonai feje«”. (144.) Az olvasóban hiányérzet 
marad: szívesen olvasta volna kortárs leírások, visszaemlékezések Csokonai küllemére 
vonatkozó leírásait, s ezek összevetését Ferenczy és Izsó ábrázolási kísérleteivel.15 

A sírkőállításról szólván a kötet írója remek szempontot emel be vizsgálódásába: 
a felekezetiség oldaláról is elemzi az eseményeket, utalva a protestáns temetkezési 
szokásokra, s az emlékezés formáinak e körökre jellemző sajátosságaira. Azonban 
néhány fontos körülmény fi gyelembevétele itt is elmarad, ezt olvashatjuk ugyanis: 
„Az Árkádia-pörben a debreceni vitapartnerek a korábban mondottakon túl többek 
között azért nem értették meg Kazinczy szándékát, hogy a sír fölé akar emlékművet 
emelni, mert más jelentősége volt számukra a temetőnek. Fazekas és társai gondol-
kodását eleve megszabták a protestáns temetkezési szokások és hagyományok. […] 
Kazinczy számára viszont a temető és a síremlék esztétikai-morális jelentés hordo-
zója volt.” (158.) Ezen a ponton indokolt lett volna megemlíteni, hogy Kazinczy is 
protestáns, református volt.  Helye lett volna az érvelésben e szál alaposabb vizsgálatá-
nak: Kazinczy Árkádia-pörben való megnyilvánulásaiban mennyiben érhetők tetten 
a protestáns hagyományok?

Ugyancsak nagyszerű ötlet a lélektan területére való kitekintés. Némileg proble-
matikusnak érzem azonban a pszichológiai szakkifejezések használatát: bűnbak, 
bűnbakképzés, tabuizálódás, démonizálás, stigmatizálás. Ez esetben is elmarad a fel-
vetett szempont bővebb kifejtése, a résztvevők magatartásának kimerítő analízise. 
A sírkőállítás kapcsán mindössze szikár három oldal (162−164.) jut ennek a hallat-
lanul izgalmas iránynak, s hiányoznak a vonatkozó szakirodalomra való utalások is.

A könyv használatát nagyban nehezíti, hogy nem készült hozzá névmutató, és 
nem mindegyik rövidített szakirodalmi tétel feloldását találjuk meg a rövidítésjegy-
zékben. (Például a 63. oldalon szereplő Vaderna 2009-ét.) A kötet ettől eltekintve 
nagyon szép kiállítású, külön dicsérendő a jól összeválogatott, s kiváló minőségű 
fotókat közlő képmelléklet. 

Tetszetős és nagyon kifejező a borító is. Felül szinte sormintaként Csokonai sír-
emlékének és Izsó Miklós Csokonai-szobrának képei váltják egymást, mintegy ráne-

15 A téma nem feldolgozatlan a szakirodalomban: Tóth Béla, Csokonai a képzőművészetben, k. n., Deb-
recen, 1973. (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, 22.)

hezedve az alul elhelyezkedő képrészletre, Debrecen 19. század elejéről származó 
látképére. Ez a struktúra nyilvánvalóan a mű alapgondolatára játszik rá, ahogy a cím 
sommázza: Az Árkádia-pör fogságában. A dolgozat végére érve azonban felvethető, 
hogy legalább ennyire indokolt lehetne a kölcsönös egymásra hatást, végtelenséget, 
a sorrend eldönthetetlenségét kifejező körkörös elrendezés. A szerző elgondolása 
szerint „Debrecen jó egy évszázadon keresztül az Árkádia-pör fogságában maradt”. 
(10.) Az olvasóban azonban a könyv első lapjaitól kezdve ott motoszkál a sejtés, misze-
rint nem is egyetlen fogság történetét olvassa, hanem (minimum…) kettőét: Csokonai 
is fogoly, legalább annyira Debrecené, mint az értelmezőké, és a kultusz(ok) építőié. 
Kiszabadításáért (amennyiben ez egyáltalán lehetséges) sokat tett jelen recenzió tárgya, 
Lakner Lajos kötete, és sokat tettek − ahogy a bevezetőben szó esett róla − a Csoko-
nai-kutatás legfrissebb eredményeit közzétevő munkák, melyekről kár lenne elhall-
gatni: majd mind debreceni kötődésűek. 

(Déri Múzeum, Debrecen, 2014.)


