
REMÉNY S EMLÉKEZET 
Tanulmányok Kölcsey Ferencről. Budapest - Fehérgyarmat 1990. Kiadta a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium valamint az Országos Takarékpénztár támogatásával a Kölcsey 
Társaság. Szerk. Taxner-Tóth Ernő és Merva Mária. 155 1. 

Gyakran idézzük a mondást: Habent 
sua fata libelli, de rendszerint akkor, ami
kor a mű jövőjéről, kiszámíthatatlan sike
réről vagy sikertelenségéről van szó. Hogy 
mi lesz e tanulmánykötet sorsa, azt nem 
jósolhatjuk meg, de hogy mi volt a sor
sa születése tájékán, az mostani világunk
ra, szakmánk helyzetére jellemző, megörö
kítésre érdemes történet. Az eredeti terv 
egy Petőfi múzeumi évkönyv volt, Kölcsey 
születésének 200. évfordulójára, ennek ta
nulmányait — s ami nem kevesebb gond 
— anyagi fedezetét próbálta megszerezni 
a szerkesztő, Taxner-Tóth Ernő. A felkért 
szerzők köréből nem mindenki vállalta a ta
nulmányírás feladatát, s még kevésbé volt 
ígéretes a másik feltétel, azaz a kiadáshoz 
egyáltalán nem volt pénz. A Művelődési 
Minisztérium akkor nem tudott segítséget 
nyújtani; oly mértékben nem, hogy a meg
kereső levelekre válasz sem érkezett. Ekkor 
fordult a szerkesztő az OTP vezérigazgató
jához, Tisza Lászlóhoz, aki vállalta a könyv 
finanszírozását. A történethez hozzátarto
zik, hogy az új Művelődési Minisztérium 
ekkor hozzájárult a költségekhez, amelyet 
már nem a tervet indító Petőfi Múzeum, 
hanem a Kölcsey Társaság kapott meg. A 
szerkesztés, a kiadatás gondja azonban a 
múzeumra, azaz Taxner-Tóth Ernő és Mer
va Mária szerkesztőkre hárult, az ő lelkes 
és lelkiismeretes munkájuk segítette napvi
lágra a tanulmánygyűjteményt. 

A könyv tehát itt van, mégiscsak itt van, 
szakmánk okulására, mérlegelésére. Törté
netéből is látszik, hogy tanulmánykötetet 
szervezni és szerkeszteni fölöttébb kocká
zatos, soktényezős vállalkozás, s minden 
esetben az. Mindig probléma a gyűjtemény 
egységének és színességének kényes egyen
súlya: hogy legyen karaktere, jellegzetes 
iránya, s ugyanakkor legyen sokoldalú, ér
deklődést keltő; probléma az olvasók köré
nek kijelölése: hogy legyen szakmai rangja, 
a kutatással számot vető érdeke, de le
hetőleg az érdeklődők tágabb körében is 
arasson némi tetszést. További megpróbál
tatások, moondhatni buktatók fenyegetik 

a többszerzős kötetek szerkesztőit: mert hi
ába a határozott elképzelés, koncepció, ai 
egyes műhelyekben nagyonis eltérő íráso 
születhetnek, esetleg ott is változnak, á 
alakulnak a munka folyamatában; esetit 
el sem készülnek fontos tanulmányok; esev 
leg mások, terven kívüliek adódnak, s mari 
megváltozott, összekuszálódott a tervezett 
rend. Ritka az olyan többszerzős tanul
mánygyűjtemény, amelynek megvan a sa
játos arculata, súlypontja vagy súlypontjai; 
ritka, amelyből a szakma is tükröt, össze
foglalót kap a kutatás jelenlegi irányairól, s 
általánosabb érvényű tanulságokkal is szol
gál. A Remény s emlékezet ilyen kötet. 

Három, római számmal elkülönített rész
re oszlik. Az első „műközpontú": Kölcsey 
egy elméleti tanulmányát, illetve verseit 
taglaló írások vannak benne; a második 
rész Kölcsey fontos és érdekes személyes 
kapcsolatait világítja meg, olyanokat, ame
lyeket eddig csak részlegesen ismertünk, s 
amelyek a személyes kötődéseken túlmutató 
jelentőségűek lettek az író pályáján; a har
madik rész tanulmányai Kölcsey politikai 
pályájához adnak fontos adalékokat, a po
litikus író arcélét rajzolják meg az eddiginél 
pontosabb, élesebb vonásokkal. A szerkesz
tés jól, világosan súly pontozott. Talán a 
Bay György leveleit közreadó írás helye kér
déses a harmadik részben. A levelek főként 
irodalmi kérdésekről, baráti kapcsolatukról 
szólnak, s mint ilyen, a tanulmány kissé 
elüt a harmadik fejezet markáns politikai 
problematikájától, s inkább a második rész
hez kívánkozna, ahol barátságokról, néze
tek, művek cseréjéről, alakulásáról esik szó. 
A kötetet záró filológiai tanulmány viszont 
nagyonis helyén van: a pozsonyi Egyetemi 
Könyvtárban fellelhető Kölcsey-beszédek 
iratait ismerteti, amelyeket az országgyű
lésen, a megyegyűléseken mondott el. Itt 
inkább a cím pontatlan: Kézirattárak mé
lyén — noha csak egy kézirattárról van 
szó. A szerkesztőket dicséri a nagy jegy
zetapparátus egysége, benne a jelölések, a 
tájékoztatás, a szakirodalmi hivatkozások 
áttekinthető rendje, következetessége. Jól 
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szerkesztett kötet, amely újdonságai mellett 
sok ösztönzést ad a továbbgondolásra, az 
újragondolásra és a munkálkodásra. 

Az első rész tanulmányai mindenekelőtt 
azzal a tanulsággal szolgálnak, hogy mi
lyen nehéz dió a Kölcsey-mfívek elemzése. 
E tanulság itt azért is érdekes, mert két 
egymással pontosan ellentétes módszert lá
bunk e három írásban. Wéber Antal A 
''teoretikusnak állapotja címűben Kölcseynek 
, komikumról értekező írását taglalja: a 
jtnet sehol nem írja ki, pedig ez némi 

yiagyarázatra szorul. Kölcsey először 1827-
^en A leányörző címen publikálta az Élet 
és Literaturáb^xv, s már az elején jelezte, 
hogy Kisfaludy Károly művének boncolása 
helyett elveket akar összegezni, amelyek a 
vígjátékra általában „mértékül szolgálhat
nak". Kölcsey — mint Wéber Antal írá
sában is olvashatjuk — a kritika sanyarú 
állapota, s a maga tapasztalatai és igényei 
szerint elsősorban az elméleti alapok tisz
tázását óhajtja — akár a művek taglalása 
helyett is. Munkái gyűjteményes kiadásá
ban 1842-ben ez a tanulmány Komikumról 
címen jelent meg (korántsem alaptalanul); 
a további közlések pedig az eredetit is őriz
ve összevonják a két címváltozatot, alcímbe 
téve a másodikat. Wéber Antal Kölcsey 
komikumelméletének jellemző sajátságait, 
korszerűségét mutatja be a szöveg vizsgála
ta során. Kiindulópontja nagyon meggyő
ző: a klasszicizmus elvi alapjait, ízlésirányát 
állapítja meg, s ennek meghatározó voná
sát mutatja ki pl. a vígjátéki nyelvi nor
mában (Kölcsey a palóc nyelvjárást ajánl
ja, mint egységes nyelvi szintet). Amikor 
azonban az adaptálás ellenében meghir
detett eredetiség, jelenkori tematika prog
ramját hirdeti; amikor a helyzetkomikum 
jellemet kidomborító követelményét mutat
ja ki; amikor a cselekménybonyolításban 
a véletlenek elítéléséről, majd a humor és 
a pátosz kapcsolatáról ír, már kissé za
varban vagyunk. Vígjáték-elméleti tájéko
zódásunk alapján ugyanis tudjuk, hogy a 
vígjáték, mint az emberi fonákságok feltárá
sának műformája, mindig a jelenkorból ve
szi témáját, minthogy az adott hibát csakis 
jelenünk normáihoz viszonyítva, de mint 
Kölcsey írja, „egyetemi mértékkel" ítélve 
tarthatjuk hibának; tudjuk, hogy a vígjá
téki jellemek alapvető vonása a hibáikban 
való elfogultság, s ebből származik a lé
nyegre törő cselekvés helyett a helyzetek 

komikumának, a véletleneknek túlnyomó 
megjelenítése; ismerjük Schiller elméletét a 
humor és a pátosz szerepéről a szatirikus 
műfajokban, amelyekben a kettő a való
ság problematikájának két lehetséges meg-
jelentési módja. De vajon mit ismert, mit 
ismerhetett Kölcsey? Mit olvashatott az 
emlegetett „nagyobb mestereknél"? Kik
nél? S ehhez viszonyítva mi volt erede
ti komikum-értelmezésében? Wéber Antal 
azt írja, hogy az elemzésben „naiv észlelés
re" vagyunk utalva. Én azt hiszem, írása 
több ennél: figyelem-felhívás, hogy érdemes 
lenne felkutatni a vígjátékról szóló korabeli 
elméleti irodalmat, elsősorban valószínűleg 
a németekét. A Kölcsey-tanulmány gondo
latrendszere e háttér ismeretlensége miatt 
ma még bizonytalan. 

Lukácsy Sándor és Baróti Dezső írásai 
viszont épp a hátteret, a motívumok, kap
csolatok hosszú és bonyolult sorát tárják 
fel. Lukácsy Sándor tanulmánya (Kölcsey: 
Vanitatum vanitas) igen gazdag anyagot hoz. 
A verset ő az ubi sunt formulára épült írá
sokkal rokonítja; a halál-gondolatot állítja 
a középpontba, s ennek gondolati szálait, 
gyökereit nyomozza a sztoikus filozófiában, 
a Bibliában, a középkori vanitas-irodalom 
nálunk is továbbélő szövegeiben. A szer
ző a feltárt párhuzamok mellett kimutatja 
Kölcsey eredetiségét, a nagyonis személyes 
értékfosztást, dezilluziót a versben. A mű 
alapgondolata szerinte a halál legyőzése a 
földi értékek hitványságának bemutatásá
val. S mégis, a vers egésze, felépítésének 
szövete, gondolati sugalma továbbra is ta
lányos marad: a szerző a megrendítő és szép 
alapeszmét teljes világossággal egy másik, 
későbbi műből, a Parainesisből mutatja ki 
világosan. — Baróti Dezső A Szabadsághoz 
c. vers kapcsán írja le a szabadság-gondolat 
családfáját a francia forradalmi versekben, 
illetve ezek későbbi hatásában. Az isten
nőként ábrázolt szabadság a könyörgés, a 
vágyakozás magatartását involválja, s ez, 
mint a szerző írja, a beteljesületlen sze
relem lírájához igen hasonló, azt esetleg 
átfedő költészetet teremt a szerelem után 
sóvárgó Kölcseynél is. A versben viszont 
elrejtezik e kettős szál, s azt gondoljuk, 
hogy e tanulmány nyomán még meg kell 
írni A Szabadsághoz, s a többi, itt felsorolt, 
hasonló költemény elemzését, a bonyolult 
lírai világ kimutatását magában a műal
kotásban. Kölcsey verseit nehéz elemezni: 
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elvontságuk, a rendaeerint összetett gon
dolati, műveltségi háttér egyrészt nehézzé 
teszi megismerésüket; a nagyon világos fe
lépítés, a nagy versek többnyire felsoroló 
rendszere másrészt túlságosan magától ér
tetődőnek mutatja — noha valójában e 
sajátsággal együtt nagyonis bonyolultak, 
nagyonis talányosak. A verseket a gondo
lati anyag, a forrásvidék ilyen árnyalt és 
igényes feltárásával is nehéz megközelíteni. 

A második részben Szabó G. Zoltán 
és Fenyő István tanulmányai Kölcsey és 
Wesselényi, illetve Kölcsey és a centralis
ták kapcsolatáról szólnak. A hasonló és a 
különböző személyes vonások együtteséből 
alakult ki Kölcsey és Wesselényi barátsága, 
olvassuk itt, az elvek, nézetek egységéből 
pedig politikai szövetségük. Kölcsey és Wes
selényi naplójának vizsgálatából sok fontos, 
érdekes adatot emel ki a szerző: azt, hogy a 
szatmári adózó népről írott beszéd tárgyát 
Wesselényi sugalmazta; Wesselényi feljegy
zéseiből pedig megismerjük Kende deho-
nesztáló magatartását Kölcsey lemondása
kor; ő számol be arról is, hogy miként 
dolgoztak együtt a védőiraton. Ez utóbbi 
adalék ismét figyelmeztet arra a filológiai 
tanulságra is, hogy a Kölcsey-iratok között 
több olyan van, amelyet másokkal együtt 
készített (ilyen pl. a szatmári ügyben tar
tott beszéd), így ezekben a szöveg vizsgála
ta fokozott gonddal végezendő el. — Fenyő 
István alaposan kidolgozott, sokoldalú ta
nulmányban mutatja be Kölcsey megismer
kedésének történetét a centralistákkal, poli
tikai és irodalmi nézeteik kölcsönhatásának 
árnyalt útjait, s a kapcsolat emberi arcu
latát. — Itt említem Csorba Sándor har
madik részbe sorolt közleményét, amelyben 
Bay György Kölcseyhez írott leveleit olvas
hatjuk. Bay György érdekes, de kevéssé 
ismert alakja a korszaknak. írói és közéleti 
ambíciói voltak neki is (nyilván az utóbbi 
miatt kerültek írásai a politikai problémá
kat tárgyaló részbe); levelei azonban főként 
irodalmi kérdésekről szólnak: jelentős fordí
tásairól, így mindenekelőtt a Herder átülte
tésről, illetve ennek tervéről, a nagyon ere
deti Helvetius-fordításról; beszámol, sőt leír 
versmagyarításokat (Goethe költeményeit, 
továbbá a híres Leonidász-disztichont több 
változatban is). Szó van aztán a levelezés
ben folyóiratokról, könyvek cseréjéről is; s 
igen bensőségesen barátságukról. Ez a hír
adás — hozzátéve a másik két taulmány 

adalékait — ismét elgondolkodtat, ismét 
egy jellemző tanulságra hívja fel figyelmün
ket. Nevezetesen arra, hogy Kölcseynek 
több komoly barátsága volt : Szemere mel
lett Bártfayval, Kendével, s mint látjuk, 
Wesselényivel, a nála patvaristáskodó Sza-
layval és Bay Györggyel. Másféle barátsá
gok ezek, mint a kapcsolatteremtésben is 
mester Kazinczyé. Kazinczy barátságai a 
kulturális munkálkodásban vállalt szerepek 
és nézetek egységére épültek; vezéri maga
tartását a barátságokban is őrizte, s csak 
ritkán lépett át a szubjektív közlés benső
ségesebb köreibe. Kölcsey levelezése pedig 
épppen azt mutatja, hogy ő baráti kapcso
lataiba egész személyiségét vitte; őt nem
csak tisztelték, hanem szerették; nemcsak 
útmutatásait, morális nagyságát emlegetik 
a levelekben, hanem az együttlétek érzelmi, 
hangulati gazdagságát, varázsát is. Mind
ezt azért is érdemes kiemelnünk, mert a 
Horvát Istvánnal, Berzsenyivel való ellen
téte, s főként Kazinczy révén (különösen 
eltávolodásuk esztendeiben) az a hír jár
ta a literátor-világban, hogy Kölcseyt — 
így írogatta többeknek Kazinczy — „meg
poshasztotta" a magány, hogy „tzivakodó" 
hipochonder, „makacs elborulású" ember 
(KazLev. XX. 106, 134, 136, 173-174, 189-
190, 207, 254, 257-258). Társalkodásban, 
barátkozásokban az elvek embere sohasem 
könnyfl alany, nyilván Kölcsey sem volt 
az; az itteni adalékokból s a hozzájuk ha-
sonlóakból viszont az derül ki, hogy több 
választott és válogatott emberrel nagyonis 
mély és teljes barátságra volt képes. 

Tudományos értékük mellett fontos em
beri tanulságai vannak a politikus Köl
cseyről írott cikkeknek, Taxner-Tóth Ernő 
írásából egy érdekes, ellentmondásos poli
tikus arcképét ismerjük meg: Vécsey nagy 
hivatalt betöltő, de kisszerű, valójában arc
nélküli poütikus volt, aki sodródva az ese
mények áramaiban érdekei — ma úgy mon
danánk, karrierje — szerint foglalt állást az 
aktuális problémákban. így volt ellenté
tes szerepe Kölcsey hivatali kinevezéseiben: 
1829-ben a megyei konstellációk szerint leg
alábbis nem akadályozta meg aljegyzői ki
nevezését; 1837-ben viszont már szerepe 
van abban, hogy a szatmári tisztújításon 
nem választják meg. Bonyolult megyei int
rikákat, a nagypolitika és a helyi érdekek 
szövevényeit világítja meg a tanulmány, s 
benne egy — sajnos — minden korban 
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ismert lavírozó politikus, Vécsey pályáját. 
Kölcsey arcélében pedig azt a kevéssé is
mert vonást, hogy az elveihez következete
sen ragaszkodó moralista milyen jól takti
kázó, sőt helyenként ravasz politikus tudott 
lenni, ha kellett. Idézi a tanulmány a törté
nész Barta István véleményét, mely szerint 
Kölcsey politikai műveit nem lehet megér
teni a szövegek pusztán irodalomtörténeti 
elemzésével. Ám mint e tanulmányból itt 
kiderül, a politikai helyzet taglalása is ke
vés helyenként: a szövegekből kihámozható 
indulati, személyes tényezők, a hangsúlyel
tolódások fontos jelentései arra figyelmez
tetnek, hogy a történeti, politikai vizsgálat 
csak a pontos, irodalomtörténetileg is hi
teles szövegelemzéssel együtt lehet igazán 
meggyőző — miként ezt Taxner-Tóth Ernő 
írásában is látjuk. 

E módszerbeli körültekintés fontossá
gára hívja fel a figyelmet Takács Péter 
írása is: Szatmár megye albizottságának véle
ménye az Országos Bizottság Urbariális jelen
téséről. Egyfelől kimutatja, hogy Kölcsey 
előterjesztése nemcsak politikai jelentőség
gel bír, szépírói erényekkel formált írásnak 
tartja —joggal. Az irat teljes szövegét köz
li, majd azokat a korrekciókat, amelyeket 
a „magyar Rendek kívánságára" hajtottak 
végre rajta: a szabad költözés és a bor
mérés jogában némi korlátot állítanak; a 
legelő kiszakításáról írott paragrafust, mi
vel ehhhez nem szükséges törvény, fölös
legesnek ítélik, tehát törlését javasolják; 
a kilencedről szóló rendelkezést pontosít
ják. Az irodalmár itt kevés, nem túl jelen
tős korrekciót lát, s ezért túlzónak látszik 
a bevezetőben olvasott kommentár: hogy 
„kilúgozták" a javaslatot, hogy „köznapi
vá silányították" annak műalkotásba illő 

Jó három évtizede annak, hogy megje
lent a Régi magyar drámai emlékek két vas
kos kötete (1960), így a drámai műnem 
magyarországi szövegemlékei a középkor
tól a 17. század végéig kritikai kiadásban 
a kutatás rendelkezésére álltak. Nem így 

értékeit, hogy „megfosztották azt politi
kai tartalmától, liberális töltetétől". Jó lett 
volna itt is tüzetesebb, történeti és irodalmi 
szöveg-elemzés, amelyből talán jobban, vi
lágosabban látnánk a beavatkozás irányát, 
jelentőségét. — Ratzky Rita a pozsonyi 
Egyetemi Könyvtárban található Kölcsey 
politikai beszédek dokumentumait ismerte
ti. Az írásokat négy-öt személy másolta, 
Szalay László szerkesztette. Tanulságos a 
hibák jelzése — ezek ugyanis, mint a szerző 
jelzi, öröklődnek kiadásról kiadásra. Felso
rol aztán törléseket, szöveg-eltéréseket, szö
vegek összecsúszását, jelez helyesírási válto
zatokat. Ez utóbbiakat helyenként többnek 
is látjuk: ha például az eredeti kebleinket, 
virtus, tettei helyett keblünket, erény, tettét 
változatot olvasunk, azt már jellegzetes sti
láris eltérésnek, modernizáló, magyarosító 
beavatkozásnak tarthatjuk. A kéziratok 
helyenként kronológiai tanulsággal szolgál
nak; helyenként a cenzúra törléseit pótolják 
a teljesebb szövegváltozattal. E cikk fon
tos híradásai nyomán bizonyos, hogy egy 
következő kiadásban, sajtó alá rendezésben 
nem kerülhető meg e kéziratgyűjtemény ta
nulságaink érvényesítése. 

Végül befejezvén a Remény és emlékezet 
olvasását, behajtva a kötet tábláját, áráról 
értesülünk: száz forint — ma már nem ma
gas ár a szépen, gonddal kiállított kötetért. 
De szeretnénk hinni, hogy nem az összeg 
ajánlja majd, hanem a költő-politikus sok
oldalúan megvilágított alkotói és morális 
nagysága, s a tanulmányok szakmai érté
kei. Szívesen írnánk, hogy talán majd szé
lesebb körökben is visszhangra talál — de 
ki mer ma ilyen ábrándos reményt táplálni 
egy magyar író emlékezetéről? 

Mezei Márta 

Akadémiai Kiadó. 958 1. (Régi magyar 

a 18. századi iskolai színjátszás forrásai, 
amelyek nyomtatásban nem (vagy csak tö
redékesen) láttak napvilágot. Igaz ugyan, 
hogy a kései barokk kor iskoladrámáiról sok 
részismeret halmozódott fel, teljes kép vi
szont nem állhatott róluk össze épp a feltá-

MINORITA ISKOLADRÁMÁK 
Sajtó alá rendezte Kilián István. Bp. 1989. 
drámai emlékek, XVIII. század, 2.) 
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