
Mikor írta Kölcsey a Parainesist? 

A kérdést minapi dolgozatomban tettem föl. (Kölcsey Parainesise. In „A mag 
kikél". Előadások Kölcsey Ferenc születésének 200. évfordulóján. Budapest-Fehér
gyarmat, 1990.) 

A korábbi irodalmat áttekintve, a következő adatokat találtam a Parainesis 
keletkezésének idejéről: 

Vajda Viktor: nem jelöl meg évszámot. 
Jancsó Benedek: évszám nélkül, az országgyűlés után tárgyalja. 
Angyal Dávid: 1834. 
Vértessy Jenő: „kevéssel halála előtt". 
Riedl Frigyes: az 1820-as évek közepén írt reflexiók későbbi összeszerkesztése. 
Pintér Jenő: 1837, „kevéssel halála előtt". 
Kerecsényi Dezső: monográfiájában nincs évszám, Kölcsey-kiadásában 1837. 
Szauder József: monográfiájában 1834; A magyar irodalom története 1849-ig című 

kollektív munkában évszám nélkül, „Nagy szándékainak romján állva"; a Magyar 
Irodalmi Lexikonban, évszám nélkül; Kölcsey-kiadásában 1837. 

Horváth Károly, az akadémiai kézikönyvben: „az utolsó csekei évek alkotása". 
Rohonyi Zoltán: 1834. 
Fenyő István, a Magyar Remekírók Kölcsey-kötetében: 1837. 
Szigethy Gábor, Paramesís-kiadásában: 1837. 
Ferenczi László, Kölcsey-válogatásában: 1837. 
Kulin Ferenc, Kölcsey válogatott tanulmányaiban: 1837. 
Én magam két dologból indultam ki: 1. Kölcsey annyit panaszkodik leveleiben 

diaetai elfoglaltságára, hogy amíg ez tartott, nem kezdhetett nagyobb mű 
megírásába. 2. 1834. szeptember 21-én azt írja Szemere Pálnak: „Egyszer majd 
parányi házam magányából fogom én neked visszaadni azon hatás rezultátumait, 
mely itt reám munkál." Ezt a mondatot így értelmeztem: a hatás: pozsonyi 
tapasztalatai; a rezultátumok: egy tervbe vett mű, mely nem lehet más, mint a 
Parainesis; ennek megírását egyszer majd, vagyis a diaeta berekesztése után 
szándékozik elvégezni, parányi háza magányában, vagyis Csekén. 

Ezek után axióma volt számomra, hogy a Parainesis csak Kölcsey országgyűlési 
szereplése után keletkezhetett. Közelebbről meg nem határozható időben, de még 
1837 előtt, mert ez év január 24-én már a kész művet küldte el az Athenaeumnak. 

Az axiómákat azonban jobb ráhagyni a geometria tudósaira. Szabó G. Zoltán 
ugyanis a napokban figyelmeztetett Kölcsey 1834. június 12-i levelére, melyben 
arra kéri Szemerét: „írd meg, mikor térsz meg [a ranki fürdőzésből Pécelre], 
akkorra a parainézis végét beküldőm, hogy cenzúráztassad." 

Angyal Dávidnak tehát igaza volt, amikor az 1903. évi Budapesti Szemlében, 
majd Kölcseyről kiadott füzetében (1927) 1834-et jelölte meg (a levélre való utalás 
nélkül) mint a Parainesis keletkezésének dátumát. Nekem pedig be kell vallanom, 
hogy bármilyen logikusnak látszó következtetésekre alapoztam véleményemet, 
nem volt igazam. A tény erősebb, mint az okoskodás. 

De hogyan lehetséges, hogy a perdöntő levél elkerülte figyelmemet? Nem 
mentség, hogy másokét is elkerülte: azok közül, akik dolgozatomat kéziratban 
vagy nyomtatásban olvasták, senki sem dörgölte orrom alá hibámat. Az sem 
mentség, hogy a rövid levél, első szempillantásra, viszonylag kevéssé jelentősnek 
látszik; nyilván ezért sem Fenyő István, sem Szabó G. Zoltán nem vette föl 
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válogatásába. Angyal Dávidnak, a Kölcsey-levelezés első kiadójának, nem kerülte 
el a figyelmét, s ezzel eldöntötte a (későbbi) találgatást és vitát. 

Nyitott kérdések azonban maradnak még. Kölcsey a mű végét ígérte elküldeni 
Szemerének; valóban elküldte-e még az évben? Reméljük, hogy igen, bár erről 
nincs adat a levelezésben, mint ahogy arról sincs, mikor kezdte el írni. Furcsa, hogy 
Szemere egy szóval sem nyugtázta a küldeményt, bár ezt máskor, például a Vani-
tatum vanitas vagy az országgyűlési beszédek kézhezvétele után, meg szokta tenni. 

Kérdés az is: miként tudott és miért akart időt szakítani Kölcsey a terhes diaetai 
napokban műve megírására? Erre meg lehet kockáztatni a választ. 

1832. szeptember 10-én Kölcsey kontraktust kötött Hartleben könyvárussal, 
hogy ez vállalja művei kiadását öt kötetben. A költő erről másnap értesítette 
Döbrentei Gábort, szeptember 26-án pedig Wesselényi Miklóst tájékoztatta a 
kötetek beosztásáról: „1. verseim, 2. beszédeim, 3. görög filozófiai históriáim, 
4. kritikai és 5. egyveleg prózai irataim." A kötetek „öt fertály év alatt meg fognak 
jelenni". 

Kölcseyt érthető öröm töltötte el, és sietett munkához látni. Október l-jén öt új 
verset küld Csekéről Szemerének (aki a kiadás ügyében eljárt Hartlebennél és a 
cenzornál); a kötet élére szánt költeményt még nem írhatta meg (bár prózában már 
elkészítette), mert a verselés hátráltatná beszédei kidolgozásában, noha már 
szeptember 16-án ígérte hamaros elküldésüket. A tizenöt ívre tervezett verskötet 
összeállítása nem okozott nagy gondot; november 6-án Szemere már arról 
értesítette barátját, hogy a kötet utolsó előtti ívét szedik. Annál több gond volt a 
„beszédek"-kel. (Ezen, Kölcsey szóhasználata szerint, esszészerű művek is 
értendők, mint például a Mohács, később a Parainesis.) A szoros határidő miatt 
Kölcseynek igyekeznie kellett, hogy elkészüljön a második kötetbe szánt írásokkal. 
S ekkor bekövetkezett az, amire a szerződéskötéskor talán még nem számított: 
1832. november 6-án megyéje országgyűlési követté választotta. Könyvkiadási 
terveiben kedvezőtlen fordulat. Megkezdődött a versenyfutás az idővel. 

Kölcseynek nagyon sok dolgot adott a diaeta, különösen azután, hogy mindjárt 
az elején kerületi jegyző lett, azonkívül új műbe, naplóírásba fogott; nem csoda, 
hogy leveleiben minduntalan időhiányra panaszkodik, később fáradtságra, 
szemfájásra is. 1832. december 12-én érkezett Pozsonyba, és már 23-án közli Kende 
Zsigmonddal: „Időm nagyon szűken van; azért csak röviden írok..." (ti. levelet). 
28-án megismétli a panaszt Szemerének: „kínaimnak egyik legnagyobbja, időt nem 
lelhetnem az írásra." (Naplója írására sem.) „Nagy baj, hogy második kötetem nem 
készülhet." Hogyan is készülhetne, mikor munkájából este tíz órakor tér szállására 
(1833. január 12-i levele), s naplóján csak „éji óráiban" dolgozhat (1833. II. 8.), 
betegség is „rongálja" (1833. I. 28.), január 12-e és 28-a között még levélírásra is 
képtelen (1833. II. 15.). Az időhiány emlegetése jó ideig állandósul Kölcsey majd 
minden levelében. 

A kiadó már türelmetlenkedik. Kölcsey ígérget (vagy inkább biztatja magát): 
„Én minden üres órám neki fogom áldozni"; de maga sem tartja bizonyosnak, „ha 
lehetséges lesz-e nekem a kötetet innen elkészíthetni". (1833.1. 28.) Ezt Szemeré
nek írta; néhány nap múlva Kende Zsigmondnak: „Dolgom sok; mert könyv
árusom is sürget; mint jegyzőnek és követnek is külön kötelességeim vágynak." 
(1833. II. 3.); majd Bártfay Lászlónak: „Hartlebennél meggyűlt a bajom. Minap rám 
írt, hogy második kötetemet küldjem. Én azt írám, némely [régebbi] beszédeimet 
Szemerénél tettem le; azokat cenzúráltatnák, s én igyekezném innen többet is 
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leküldeni. De jó volna talán, ha meglátogatnád azt az urat, s megmagyaráznád egy 
kicsinyt nékie: mi az a kerületi jegyző? Én a lehetségig teszek mindent; dolgoz
gatom is számára; de mindenesetre tudni kell azt nékie, hogy most nem bennem 
a hiba, ha terminust szorosan nem tarthatok." (1833. II. 8.) 

Kölcsey kínos időzavarba került. 1833. február 8-án azzal biztatta Szemere 
Pálnét (és önmagát), hogy két hét alatt bizonyosan küld „valamit" Hartleben 
számára, de február 15-én még mindig csak ígéri, hogy „ha a jövő héten minden 
beszédeimmel készen nem leszek is, a készeket mégis küldöm, hogy a nyomtatást 
kezdeni lehessen". Végül március 2-án csakugyan elküld két beszédet Bártfaynak; 
az egyik a Vádlott (valószínűleg a gyermekgyilkos anyáról készített fiktív 
védelem), a másik a Sorsvonás, 1830-ból. Szorult helyzetében Kölcsey azt tervezte, 
hogy országgyűlési szónoklataiból is fölvesz, amit lehet, kötetébe; kettőt (a magyar 
nyelv, ül. Erdély ügyében) el is juttat Bártfayhoz, bár nem reméli, hogy átcsúsz
hatnak a cenzúrán. (1833. III. 7.) Könyörög Szemerének: írja meg, a nála lévő 
régibb és újabb darabokkal mennyire telik a kötet. „Tudni akarnám, mennyit kell 
még dolgoznom. [...] Az nagy baj, hogy politikai tárgyú beszédeimet dolgozni 
nem is merem, tudván, hogy elakadnak. Egészen újakat is kell dolgoznom, hogy 
Hartlebennek eleget tegyek, s pedig így - így nyugalom nélkül!" (1833. III. 17.) 
Még bízik, hogy erőltetett, sőt - ha másképp nem megy - némileg összecsapott 
munkával teljesítheti vállalását: „e hetekben fércelek [!] össze annyit, hogy egy 
kötet teljék belőlök. [...] csak oldhassam fel már egyszer fogadásomat a könyv
árosnál. Nem képzeled, mi nyugtalanságot szerez ez nekem!" (1833. III. 20.) 
Nyugtalanságát Szemere március 23-i levele inkább növeli, mint csitítja: az 
elküldött beszédek még csak két és fél ívet töltenek meg, és Hartleben addig nem 
kezd a nyomtatáshoz, míg a teljes kéziratot át nem vette. „így tehát még 
szaporítani kell a manuscriptet, éspedig jócskán." A szorongatott író iparkodik, 
amennyire tud (noha Szemere már az egészségét félti), és március 27-én arról 
tájékoztatja barátját, hogy félig elkészült egy újabb beszéde: „félig filozófi tárgyú, 
s még kettő olyan plánban, vagy tervben [...] E három ha elkészülhet, alkalmasint 
kész lesz a kötet." 

Jó volna tudni, mi lehetett a félig filozófi tárgyú munka s a két hasonló másik. 
Netán ez az első célzás a Parainesisre? Elkezdve vagy csak tervbe véve? 

1833. április 7-én egy kis föllélegzés: levél jött Hartlebentől, addig vár, amíg 
Kölcsey befejezi munkáját. (Várhatott, mert áprilisban hetekre Lipcsébe ment, s 
távollétében úgysem történt semmi.) De ez a haladék sem segít. „Második kötetem 
lassan készül." (1833. V. 20.) Csak országgyűlési szónoklatok érkeznek Pestre, 
május végén már az ötödik (1833. V. 24.); de még ezekkel is baj van: „írásaim 
zavarba jöttek, s most nincs tehetségemben azokat rendbe szedni. [...] Én lélekben 
és testben kifáradva vagyok..." (1833. VII. 21.) A kimerült férfi 1833 augusztusá
ban két hónapra hazautazik falujába. Ott a megyei politika várja, betegeskedik is; 
ha egy kis időt szakíthat rá, országgyűlési naplója hézagait tölti be; a beszédírással 
nem halad. 

Október 30-án ismét Pozsonyban van, s kezdődik újra a régi nóta. Diaetai 
foglalatossága mellett eleinte csak „parányi olvasásokkal" tölti az időt (naplót már 
nem ír), november 19-én aztán elszánja magát: „Most már egészséges vagyok s 
fogok dolgozni", de csak országgyűlési beszédeit küldheti Pestre, az úriszékről és 
a lengyel ügyről (1833. XI. 25.); a karácsonyi ünnepek alatt „eltespedve" 
tétlenkedik, és csak 1834. január 25-én jelenti Szemere Pálnak: „Én néhány nap óta 
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reggeltől éjfélig ülök és írok; s néhány napok múlva munkáim második kötetét 
sajtó alá egészen elkészítem." 

Ekkortájt dolgozott a Parainesisen? Ha igen, akkor sem készült el vele „néhány 
napok" alatt, hiszen még június 12-én sem volt befejezve. 

Nem tudjuk, meddig tartott a lázas munka ideje. Családi perei márciusban 
megint hazaszólítják. Reméli, hogy ügyes-bajos tennivalói végeztével „lite-
rátori dolgai"-t intézheti (1834. III. 22.), de ebből nem lesz semmi, mert betegség 
gyötri, „egészségem gyönge volta miatt még udvaromból ki nem valék, sőt még 
udvaromon sem néztem széjjel" (1834. IV. 3.). Május 13-án érkezik újra Pozsonyba, 
s ott kapja meg június 12-én Hartleben levelét: a könyvárus eláll műveinek 
kiadásától. 

A versenyfutás az idővel véget ért. Kölcsey vesztett. 
A június 12-i rossz hírt még aznap kommentálja Szemerének: Hartleben „gyáva 

nép", „nem érdemli, hogy írjak neki", „okom van örülni, hogy ezen némettől 
megszabadultam". Ezek az első indulat érthető szavai. Önámító hetykeség a 
kudarc leplezésére: „az egész dolgot igen könnyen veszem". A folytatás 
tragikomikus: „írd meg, mikor térsz meg, akkorra a parainézis végét beküldőm, 
hogy cenzúráztassad." 

Minek? Ha nincs rá kiadó. 
1837. január 24-éig, amikor más beszédeivel Kölcsey a Parainesist is elküldi 

Vörösmartynak, többé nem hallunk róla. 
Kölcsey tiltakozott, hogy Szemere a szerződés felbontását csapásnak mondotta 

(1834. VI. 12.), de hamarosan maga is annak érezte. Leveleiben ideges kapkodás 
mutatkozik, ellenmondó szándékok váltakoznak bennük. Előbb más kiadónál akar 
próbálkozni, aztán elhatározza: „többé semmi kiadásról nem gondolkozom; de 
folyóírásokba sem hagyom dolgozásaimat tétetni." (1834. VII. 15.) Egyszerre 
érdekelni kezdi az akadémiai titoknokság: „Szeretni fogom, ha senkinek útában 
nem állandók; így éltem hátralevő részét tisztán a literaturának szentelhetném" 
(1834. VI. 29.); de kis idő múlva az ellenkezőjét írja: „Teljes elhatározottságom a 
literátori színről bizonyos ideig eltűnni" (1834. VII. 25.). 

Egy darabig úgy érzi, elege van az (eredménytelen) országgyűlésből is, olva
sásba temetkezik, Shakespeare és Moore munkáiba. (1834. VIII. 2.) A politikának 
mégsem fordít hátat, sőt a tudós társasági titkárságot, házi okai mellett, azért nem 
vállalja, „mert országgyűlési pályámat azonnal félbe kellene szakasztanom", s ezt 
lelkiismerete nem engedi. (1834. IX. 21.) Egyetlen szilárd pont maradt életében: 
eszméi hűséges szolgálata. Ettől fosztja meg az újabb csapás, a nagyobb, az igazi: 
kényszerű lemondása követségéről. 

Utolsó pozsonyi hónapjaiban egyre inkább eluralkodik rajta a reménytelenség. 
A diaeta dolgai mind rosszabbul mennek; kétségbeesetten kéri Szemerét: „Monda
nám: imádkozzatok a népért, de ezért talán már imádság sem használ. Mert hiszen 
önmaga miatt akar elveszni." (1835. I. 11.) Ez idő tájt, ilyen hangulatban ír 
tapasztalatai „rezultátumai"-ról, melyeket majd parányi háza magányából fog 
közölni Szemerével. (1834. IX. 21.) Ez nem lehet célzás a Parainesis megírásának 
szándékára (mint korábban véltem), hiszen annak közeli (?) befejezését már az év 
júniusában ígérte. Talán éppen a befejezésre utal a némileg talányos mondat? 
Vagy valamilyen új írói tervre? Egy bizonyos: Kölcsey tudatában volt annak, hogy 
politikai tapasztalatai hatással vannak írói munkásságára. 1833. március 20-án azt 
írta Szemerének, hogy már megyei pályaküzdése reá „mint literátorra nagy 
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befolyással volt"; mennyivel inkább a többéves diaeta. Ennek rezultátumait új 
műbe foglalni (a Parainesis után?): megfordulhatott Kölcsey fejében. De ez már 
csak tűnődés, találgatás részemről. 

A Parainesist, összegező jellege miatt, s mivel a (kiadott) művek sorának vége 
felé áll, hajlamosak vagyunk végpontnak tekinteni Kölcsey munkásságában. Nem 
az. Negyvennégy éves férfi írta, aki a könyvkiadásban és a politikában vallott 
kudarca után nagy nehezen magához tért s új írói erőre kapott. Az országgyűlés 
után most már végleg falujában, bármennyire lekötötte Wesselényi védelme és 
gazdaságának rendbe hozása, föltámadt energiája vállalkozhatott új irodalmi 
alkotásokra. Föltűnő, hogy utolsó két évében a levélíró mily sűrűn elmélkedik a 
literátori pályáról. Persze óvatosan, teli kétségekkel, mint mindig is szokta. 
„Gyakorta azon kapom meg magamat, hogy fejembe észrevétlen tolakodik a dal 
ideája, s a rímek szivárványként támadnak. De megvallom, restellem leírni, s így 
ami keresetlen jött, nyom nélkül elröppen. [...] Boldog ember, ki literaturánkkal 
komolyan foglalatoskodnánk." Ő nem tartozik e boldogok közé, mert közéleti 
kötelességei foglalják le, s úgy érzi: „még elég erős vagyok valami többet is tenni, 
mint dalt írni." (1837. IV. 28.) Irodalomról és politikai cselekvésről Kölcsey ez időtt 
mindig együtt gondolkodik, némelykor az önbizalom, némelykor a kétségbeesés 
állapotában. Vörösmartyval azért nem képes literátori dolgokról szót váltani, mert 
„e keserű gondolat villan elő minden szónál: minek nekünk literatura, kik nemzet 
nem vagyunk?" - írja 1837. május 23-án, amikor hírt kapott Kossuth letartóztatásá
ról. Ilyen körülmények közt nem csoda, hogy a literátorkodás „féllábon áll" nála 
(1837. XII. 14. Bártfayhoz), s hogy ereje „legszebb részét" lelke nyugalmának 
megőrzésére kell fordítania. „Úgy kell pillanatonként magunkra vigyáznunk, mint 
a kokett asszonynak; s e szünetlen résen álló kokettéria nem enged időt más 
egyébről gondolkozhatni." (1837. XII. 14. Szemeréhez.) Kölcsey tol meglepő ez a 
mondén hasonlat; de van meglepőbb is: „megtanultam [...] körülményeimmel úgy 
dacolni, mint 'az indus, ki elleneinek kínzásaik alatt panasz helyett csúfol és 
ingerel"; csak ilyen lélek bírhat elég erős elhatározással „a pályát tántoríthatatlanul 
mind végig futni". (1838. III. 25.) 

A levél folytatásában Kölcsey - még egyszer és utoljára - végigtekint életén, 
mely irodalom és politika között oszlott meg. Mint politikusra talán a megkínzott 
indián sorsa vár; mint író bizakodik. „Ha én egyszer a polgári pályát bevégzem, 
még akkor remélek valami jót, valami többet mint eddig írhatni." Mintha egy új 
Parainesis gondolatait indítaná el. „Az, ki életében sokat érzett és gondolkozott..." 
- írta akkor; most: „Sok szenvedelmet kiérezve, sokat tapasztalva, az életet sokféle 
helyzetben körültekintve" - így néz jövője elébe, amikor mint a rómainak, ki 
küzdött a fórumon és légiókat vezérelt, „aztán villájába vonult és tanult és írt", 
talán néki is megadatik ez a pályavég, s akkor az ő irományai is „más színűek 
[lesznek], mint a professzor uraké". 

Mikor jöhet el a nyugalom és alkotás kora? - kérdezi Kölcsey. „Ötven, hatvan 
éves testben férfiűilag erős lélek adhat sokat, azaz sok jót." 1838 márciusában a 
Parainesis írója nem készült letenni tollát; a folytatás és a beteljesítés vágyát s talán 
terveit melengetve magában, úgy vélhette, közel van számára az áhított otium 
lüerarium. Mi tudjuk: halálának órája volt közel. Megírta Zrínyi második énekét, 
aztán teli poggyásszal ment el ő is. 

1992. május 13-14. 
Lukácsy Sándor 
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A Kölcsey-versek címadásáról* 

A Kölcsey-versek szövegkiadásával kapcsolatos munka első szakaszában már 
a verscímek meghatározása is filológiai problémák elé állítja a kutatót. Kölcsey 
ugyanis ritkán adott címet verseinek. Legyakrabban 1808 és 1814 között a 
debreceni, a sződemeteri, az álmosdi, majd a péceli versek esetében, s később 
néhányszor, mikor a vers témája ezt valamiért kifejezetten indokolta. (Pl. Az ostrom 
Kőszegnél 1818 Kölese, Endymion 1823 Cseke, Vanitatum vanitas 1823 [Cseke?], 
Zrínyi második éneke 1838 Cseke stb.) Ugyanakkor a különböző közlések alapján a 
verscímek igencsak tarka képet mutatnak. (Pl. a Lotti c. vers a Bártfaynak 1831. 
okt. 21-én küldött levélben Carolin, az Aurora 1833. évi számában Sírtúli szózat, 
vagy a Laurához c. vers a Társalkodó 1832. jan. 7-i számában Andalgás címmel jelent 
meg stb.) Érdemes ezzel külön is foglalkozni, mert ennyire problematikus 
címadási gyakorlat alig van a magyar irodalomban.1 

Fried István hívta fel a figyelmet a Kölcsey Ferenc ismeretlen versei c. tanulmá
nyában2 arra, hogy több Kölcsey-versnek Pap Endre adott címet, ezeket tehát az 
újabb kiadásokban - tette hozzá -, mivel nem Kölcseytől származnak, legfeljebb 
szögletes zárójelben adhatjuk meg. Szauder József Kölcsey-kiadásának utószava3 

szerint azt az elvet követte, hogy ha nem volt eredeti vagy hagyományos cím, 
akkor helyette a kezdőszavakat adta meg, más esetben többnyire maradt az eredeti 
vagy a hagyományos cím.4 De honnan ered a hagyományos cím? Ez az esetek 
legnagyobb százalékában a Szemere Pál által szentesített (vagy megadott) cím,5 

melyet a szerző jóváhagyott, vagy legalábbis nincs tudomásunk arról, hogy 
kifogása lett volna valamelyik ellen is. De nem tudunk olyan kifogásról sem, mely 
az egyéb korábbi, pl. az Aurora-beli közlések címadásait illette volna. Szemerének 
egyébként sem lehettek különösebb aggályai a verscímek adását vagy megváltoz
tatását illetően, legalábbis erre enged következtetni egy Kazinczyhoz írt levele, 
melyben arról számol be - nem minden elégedettség nélkül, hogy miként sikerült 
a beküldött versek címét megváltoztatnia.6 

* Ez az írás Kölcsey Ferenc verseinek az OTKA támogatásával készülő kritikai kiadáshoz készült 
műhelytanulmány. 

Már 1875-ben feltűnt ez Vajda Viktornak, aki Kölcsey-életrajzában a következőket írja: „Szükséges 
azonfölül, hogy a címek szabatosságára, főleg költeményeinél, hová az önkényes változtatások 
következtében nem egy hiba csúszott be, gondot fordítsanak és beszédei sorozatában az időrendet 
megtartsák, megcsonkított beszédeit kiegészítsék." (VAJDA Viktor, Kölcsey Ferenc. 2. kiad. Budapest, 
Aigner L. 1875. 15.) 

2 Szabolcs-Szatmári Szle 1974. 4. sz. 27. 
3 KFÖM, I. 1283. 

Volt eset azonban, amikor eltért a hagyományos címtől, pl. Kedves sírja helyett nála: A kedves sírja. 
5 Kölcsey Ferenc munkáji. Kiad. SZEMERE Pál. Első kötet. Versek. Pesten, 1832. 

A Szépliteraturai Ajándéknak küldött verssel kapcsolatban mint az egyik szerkesztő, a 
következőket írja Kazinczynak: „...bocsánatot kelletik kérnem a felől, hogy a Reményem eltűnt... 
ódának Tusakodás címet adni bátorkodtam. Kelemen Lajosnak dala Annak kell lenni a Magyarnak 
ezen felülírást kapta tőlem: Hunyadi János a török zajban; s minden botránkoztatás el vagyon 
mellőzve." (Szemere Pál levele Kazinczy Ferenchez Pest, 1821. febr. 24. In Szemere Pál munkái. III. 
Budapest, 1890.167.) 
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Egyáltalán, fontos volt-e a cím Kölcseynek, s ha igen, mennyire? Szauder József 
említett előszavában azt írja, hogy a költőnek „erre különösebb gondja nem volt".7 

Feltételezhető ez is, de nem minden esetben. Amikor a Schwärmer [Ábránd] c. 
versét megírta és 1832. szept. 15-i levelében elküldte Szemere Pálnak, a verset „az 
én Lieblingem"-nek nevezte, s ennél a versnél épp a cím jelenthetett gondot, mert 
utána zárójelben a következőt írta: „töröld le és írd magyarul." Szinte ugyanezt 
írta (1813. nov. 14-én) Kazinczynak, vele is közölvén a verset: „magyarul édes 
uram Bátyám!" Úgy látszik tehát, hogy ha egy vers kedvesebb vagy fontosabb volt 
számára, akkor a címadásra is ügyelt. Feltételezhető (a kéziratokon található 
viszonylag gyakori áthúzás, javítás alapján), hogy a címadás az alkotás végső 
stádiumát jelentette, mintegy jele a vers bevégzettségének, ez az oka, hogy a költő 
ritkán véglegesíti alkotásait címekkel. Am mikor nem alkalmi versküldésról van 
szó, hanem a kötetről, s kiegészítő darabokat küld Szemerének (az 1832. okt. 1-ji 
levelében), akkor mind a négyet címmel említi.8 Mindenesetre a versek jelentős 
hányada maradt mégis cím nélküli.9 Ugyanis amikor szóba jöhetett (1837-ben) 
újabb kiadásuk, Szemere egy okt. 17-én kelt levelében érdeklődik eziránt 
Kölcseynél, s rögtön hozzáteszi, hogy „A címteleneket nem volna-e szükség 
megcímelni?" Elképzelhető tehát, hogy a közreadók többsége címtelen verset 
kapott,10 mint Igaz Sámuel esetében ezt bizonyítani is lehet," s innen a tarkaság 
a címadásban. Ámbár ha címmel küldte a verset, azt feltehetően mindig 
figyelembe vették. Legalábbis erre enged következtetni az az OSZK-ban őrzött 
kézirat,12 amely azon darabokat tartalmazza, „mellyekkel Kölcsey Ferenc a 
Handbuch der ungrischen Poesie kiadóját megajándékozta". Versmásolatok ugyan 
ezek (A Holdhoz, a Vigasztalás, A Szabadsághoz esetében az eredeti kéziratokról, az 
Ültem én..., az Esti dal, a Hervadsz..., a Hév naptól..., a Csőinakon, A borkirály, A tudatlan
ság, A zápor és a Vanitatum vanitas esetében Toldy másolatai alapján), de láthatóan 
szöveghűségre törekvők. E lemásolt darabok egy része megtalálható a Handbuch
han, s mindenik címmel. A kézirati (ill. másolati) példányon címe azonban csak 
A zápornak, a Vanitatumnak (ezek megtalálhatók a Handbuchhan), A borkirálynak 
és A Holdhoznak van. Ebben az esetben tehát azt kell feltételeznünk, hogy Toldy 

7 í. m. 1283. 
8 Ezek a következők: Kazinczy (1832 Pest), Tisztújítás (1832 Nagykároly), Átok (1832), Intés (1832). 

L. KFÖM, III. 449. 
9 Az MTAK Kézirattárában őrzött Kölcsey-Obernyik-versek (K 698) között, a 14. lap versóján 

található egy lista, mely Kölcsey 1814 előtt írt verseit tartalmazza, nem teljes, valószínűleg autográf, 
s minden vers a kezdősorral van jelölve, köztük olyanok is, melyeket ma nem tudunk azonosítani. 
Lehet ez egy korai kötetterv is, számvetés is, számunkra a lényeges ebben az, hogy minden vers a 
kezdősorral van jelölve, azok is, melyeknek a kéziraton van címük. 

10 Ehhez egy érdekes adalék: amikor Szemere elkészítette az akkor még Minerva névre keresztelt 
Élet és Literatúra első kötetének tartalmát, s abba Kölcsey-verseket is szándékozott tenni, erről 1823. 
aug. 6-án, Pestről keltezett levelében számol be a költőnek, s a verseket imígyen említi: „Idyllek: Bú kel 
velem... Ültem csolnak... [Csolnakon] Ti néma bús... [Édes kín] Dördül az ég... [Zápor]." Szemere Pál 
munkái, III. 214. 

11 A zsebkönyve számára megküldött A lány dala c. versről írja egyik levelében: „Jön búsan az éjjel 
s.a.t. Kölcseytől. Mi titulus alatt légyen ez? nem találhattam ki." (Igaz Sámuel Kazinczy Ferencnek Bécs, 
1820. okt. 24. Kazlev, 17/266.) 

12 OSZK Analekta 3395. [Egykorú másolatok.] 
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önkényesen élt a címadás lehetőségével, viszont ott, hol volt már cím, tisztelve a 
szerzői akaratot, meghagyta. 

Feltételezhető, hogy hasonlóképp járt el Kisfaludy és Bajza is az Aurora-beli 
közlések esetében. De hogy melyek lehetnek azok a versek, ahol a költő adott 
címet (ha nincs kézirat vagy megbízható, egykorú másolat), nem tudjuk eldönteni. 

Úgy tűnik egyébként, hogy Kölcsey elég szabad kezet adott a közreadóknak. 
Legalábbis Szemere Pál esetében erre utal a Versek kiadásával kapcsolatos 
megjegyzése: „Az ívek esetenkénti megküldését nem kérem. Nyúgottan [sic!] 
várom az egész elkészülését."13 (Adott esetben is elképzelhető persze, hogy a 
posta megbízhatatlansága késztette erre a döntésre.) Meg is bánhatta, mert alig két 
hónap múltán, a dec. 13-án kelt levelében már kétségbeesetten panaszkodik a 
sajtóhibákra. Később, 1837-ben az Athenaeum számára küldött beszédek 
közlésével kapcsolatban azt írja Vörösmartynak, hogy „Az ortográfiában lehetnek 
tévedések, arra nézve szabad kezet engedek".14 Igaz, ez csak a helyesírásra 
vonatkozik, ami az 1832-ben kiadott akadémiai szabályzat után érthető is, ám 
egyúttal arra is enged következtetni, hogy korrektúrát (pl. a különböző vers
közlések esetén) nem nagyon láthatott, ugyanakkor leveleiben nincs nyoma annak, 
hogy a megjelent szövegekkel később problémái lettek volna. Ugyanakkor nehéz 
megállapítani, hogy akkoriban mennyire tekintettek fontosnak egy korrektúrát. 
Óvatosságra ebben a tekintetben Szemere Pál Kölcseyhez írt egyik levele15 

késztet, aki az Élet és Literatúra első köteteivel kapcsolatban írja némiképp 
indignált hangon, hogy „a typographiában mind késedelmesen, mind gondatlanul 
vitetett a revisio; medicus Koponyái farsangolgatott, s igy kéntelenítettem tulajdon 
magam corrigáltatni, még pedig elsőt és másodikat és harmadikat is." (Kiemelés 
tőlem - Sz. G. Z.) Ha ebben az esetben egy orvostanhallgató is megfelelt a 
korrigálásra, akkor felmerülhet a kérdés, hogy Kölcsey verseit ugyan kik és 
hogyan korrigálták. Szerencsére van adatunk erre is, a korrektor Szalay László 
volt.16 (Egyébként gondos munkát végzett, viszonylag kevés nyomtatási hiba 
maradt a kötetben, noha Kölcseyt ez is kétségbe ejtette.) 

Egy új kritikai kiadás esetében kézenfekvő, hogy ahol van kézirat, de a 
kéziraton nincs verscím, s minden későbbi kiadás a kezdőszavakat adja meg 
címként, ott ezt a gyakorlatot kell követni. 

Ahol van kézirat s a kéziraton szerzői cím, és az eltér az alapszövegnek tekintett 
kiadás címétől, indokolt esetben célszerű előnyben részesíteni a kéziraton található 
címet. Az eltérés mértéke különböző. Egyszerűbb esetben Borkirály helyett: 
A borkirály, Holdhoz helyett: A Holdhoz (1825); nagyobb mértékű változást jelent 
Panasz helyett: Költői panasz, Talányok helyett: Találós, s egészen más címeket 
kellene közölni az alábbi esetekben: Lotti helyett: Carolin, Óhajtás helyett: Kívánság, 
Veszteség helyett: Emlékezet, Ajánlás helyett: Anathéma (figyelemre méltó, hogy itt 
minden korábbi közlés [Koszorú 1821, Handbuch 1828] és a kézirat ezt a címet adja 

13 Kölcsey levele Szemere Pálnak 1832. okt. 17. KFÖM, HL 452. 
14 Kölcsey levele Vörösmartynak 1837. jan. 24. KFÖM, III. 769. 
15 1827. márc. 8-án, Pestről keltezett levél. L. Szemere Pál munkái, III. 226. 

Szemere írja Kölcseynek 1832. szept. 18-án Pestről kelt levelében, hogy „Verseid első nyomt. ívét 
általvettem Hartlebentől, s feleségestül együtt vittük, s még tegnap estve, Szalayhoz. Szalay szorgalmat 
és pontosságot igér." Szemere Pál munkái, III. 237. 
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meg, mégis Szemere 1832-ben adott címe vált hagyománnyá), Zsarnok helyett: Egy 
hatalmas, de igazságtalan bíróra, s természetesen Himnusz helyett: Hymnus, A fantázia 
helyett: A Phantasia. 

Abban az esetben, amikor nincs kézirat, a feltehető szerzői vagy a mások által 
adott címre vagyunk utalva. Kérdés, hogy melyikre. Szauder József nagyon 
helyesen a hagyományos címet tartotta meg. De mi az alapja a hagyományos 
címnek? A különböző összkiadások a Szemere által közölt címet tartották meg, 
kivéve természetesen az olyan eseteket, mint Pap Endre szövegközlése (1. Fried 
István cikkét), amikor addig ismeretlen vagy nem közölt kéziratok kerültek elő. 
Még Pap Endre is - érthető módon - egyébként pontosan követte Szemerét a 
címadásban s kisebb esetektől eltekintve a szövegközlésben is. Szemere pedig 
szívesen hagyta el a névelőket (a kézirat alapján bizonyíthatóan a Phantazia, a 
Kedves sírja, a Jegyváltó, a Borkirály esetében), noha Kölcsey az ilyen jellegű 
címeknél általában használt névelőt (pl. A jegyváltó, A Schwärmer, A képzelethez, 
A lány dala); noha kivételek akadnak (pl. Kívánság, Végnyúgalom, bár eme utóbbi 
esetében mindkét címváltozattal rendelkezünk). Még arra is van adatunk, hogy 
Szemere megváltoztatta (önkényesen?) a szerzői címet (1. előbb a Veszteség, Ajánlás, 
Óhajtás stb. esetében). Ha a névelőhasználat szempontjából a Szemere-féle kiadás 
és a korábbi közlések (főként az Aurora) címeit egybevetjük, láthatjuk, hogy az 
utóbbiak mindenütt kiteszik a névelőt ott, ahol Szemere mellőzi. Ilyenek: Ideál 
(Szemerénél) Az ideál (Aurora 1828), A tudatlanság (Koszorú 1828), A borkirály 
(Aurora 1829), A zápor (Aurora 1828 és Handbuch 1828), A költő (Aurora 1831), 
A vándor (Aurora 1828, Handbuch 1828). A névelőhasználat bizonytalanságának 
egyik, ha nem a fő oka valószínűleg az, amit Debreczeni Ferenc állapított meg 
Arany János nyelvészeti munkáiról írott kéziratos dolgozatában. Eszerint 
„Kazinczy óta Arany koráig mintegy általános szabályként fogadták el, hogy a 
határozott névelő kitétele a személyragozott név előtt helytelen, s használják 
széltire az ilyes neveket a névelő nélkül, tekintet nélkül határozottságot vagy 
határozatlanságot kifejező voltukra". Meggondolandó tehát ennek alapján a 
„szerzői" névelő figyelembevétele a rag, ill. toldalék nélküli címeknél. 

Volt szó már a rendkívül változatos címadásokról. Legjellemzőbb ebből a 
szempontból Szauder kiadásában A Szabadsághoz c. vers. Ez az Aurorában (1828) 
A Hazához címmel, a Handbuchban (1828) Óda, Szemere (1832) és Pap Endre (1840) 
gyűjteményes kiadásában Hozzá címmel jelent meg, s csak Toldynál (1859) találjuk 
a végül hagyományossá vált A Szabadsághoz címet, mely tartalmi szempontból illik 
is a versre. Szauder József a jegyzetekben jelzi, hogy a cím cenzurális okok miatt 
változott, s ezért döntött Toldy címadása mint szerzői cím mellett (az eredeti 

Ami a névelőhasználatot illeti, erről Kölcsey 1809. nov. 22-én a Jegyzőkönyv V. kötetében azt írja, 
hogy „az articulusok nélkül mi el nem lehetünk akkor mikor valamiről meghatározva szóllunk." 
A továbbiakban különböző görög, francia, német példákat hoz a névelő elhagyására, majd hozzáteszi: 
,.-: Görög még ott is el-hagyja az articulust, a'hol mi azt nem tehetnénk." Azaz az alany vagy a tárgy 
meghatározottsága mindenütt megkívánja a határozott névelő kitételét. (Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai 
1809-1811. Budapest, Akadémiai K, 1968.196-197.) Ugyanakkor egy Döbrenteihez írt levelében (1814. 
febr. 18.) így fogalmaz: „Nekem úgy tetszik, hogy az articulus kimaradása nagyon emeli a beszéd 
szépségét; s ezáltal kedvesebb hangú s összeolvadtabb leszen." (KFÖM, ül. 130.) Vonatkoztatható-e ez 
utóbbi a címadásra? Nem valószínű, ill. esetenként, megszorítással. Hiszen a cím nagyon sok „esetben 
meghatározva szóll" a tárgyról, amikor is indokolt lenne a határozott névelő. 
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A szabadság volt).18 A kézirat cím nélküli. Hasonlónak látszik a Rákóczi hajh... c. 
vers, mely Szemerénél és Pap Endrénél Fejdelmünk haj... címen jelent meg, s a 
Koszorúban (1821), majd Toldynál a Handbuchban (1828) a Hazafiúság címet kapta. 
Érdekes, hogy ez utóbbi cím nem okozott fejfájást a cenzúrának, pedig erről a 
versről (igaz, nem a címről) még megírása idején, 1817-ben úgy nyilatkozott 
Prónay Sándor báró, miszerint „sajnálja, hogy kinyomtatni nem lehet, nem 
szabad".19 Hiszen ez utóbbi cím is elég kényesnek vagy provokatívnak látszik 
(legalábbis egy ilyen vers élén), s a kézirat mindkét esetben cím nélküli. 
Elgondolkodtató a címadás szempontjából a Hév naptól... c. vers is, mely (akárcsak 
A Szabadsághoz esetében) találó címet kapott az Aurorában (1828), majd a 
Handbuchban (1828), végül a kolozsvári Estikében (1833): A viola; mégis Szemere 
kiadásától a kezdőszavak váltak a vers címévé. Figyelemre méltó mindenesetre, 
hogy a különböző közlésekben (meglehet, egymástól függetlenül) ugyanazon 
címet talárjuk, így lehetne szerzői cím is, de kézirat híján csak találgathatunk. 
Némiképp hasonló a Bú kél velem... esete is, mely az Aurorában (1827) és a 
Handbuchban (1828) Epedés címmel jelent meg. 

Meglehet, hogy címadás dolgában a szövegközlők szabadabban garázdálkod
hattak akkoriban, s úgy tűnik, hogy Kölcsey némelykor akceptálta ezt. Legalábbis 
erre utal a Zrínyi második éneke c. vers kézirata, melyen nemcsak a cím van 
(szerencsére) feltüntetve, hanem a „második" szó külön is alá van húzva a 
kéziraton. Ez ugyanis egyértelműen arra utal, hogy volt egy „Zrínyi első éneke" 
is. S valóban, a Szemere-féle kiadástól mindenütt Zrínyi dala címmel közölt 
költemény az Aurorában (1831) Zrínyi éneke címmel jelent meg. Ez a cím valóban 
emendálandó, hiszen az 1838-ban keletkezett Zrínyi-vers a cím pontos jelentését 
csak ezzel az emendálással kapná meg. Egyébként Szauder valószínűleg 
félreértette Bártfay 1830. okt. 21-én kelt, Kölcseyhez írt levelét: „Szobránczi dalod 
»Hol van a Hon 'sat« minden legkisebb változtatás nélkül keresztül ment a 
censúrán, de illy czím alatt: Zrínyi dala",20 s ennek alapján tételezi fel Szauder, 
hogy az eredeti cím Szobránci dal volt. (NB. az előbbi levélidézet egyúttal a 
„tettenért" címadási gyakorlat, hiszen éppen maga a cenzor vagy talán Bártfay 
adott címet a versnek, s erről csak értesítik a szerzőt, hiszen nincs utalás a 
jóváhagyás kérésére.) Szobránc, ahol a vers keletkezett, egy Ungvárhoz közeli, sós, 
kénköves vizéről ismert fürdőhely, mely nagyon alkalmatos lépdugulás, süly, 
komorkórság, ideg- és bőrbetegségek stb. gyógyítására, de semmi olyan történelmi 
vagy egyéb nevezetesség nincs ott, mely a versben kifejezett gondolatokat, 
érzéseket indokolná, mint pl. Huszt, Drégely, Rákos, Kőszeg stb. esetében. Tehát 
a Szauder által feltételezett címnek (Szobránci dal) nincs tárgyi alapja. Ez a cím csak 
akkor lenne indokolt, ha a költő a fürdőhely kellemek dicsérné. Feltehető, hogy 
Bártfay nem címként, hanem megjelölésként, a Szobráncon keletkezett dal 
értelmében használta ezt az elnevezést. Tehát mint címvariáns, ha e feltételezés 

„A szabadság cím alatt küldött szép ódádat a censor nem engedé meg, de sok kérés után 
Hazához felírás alatt megengedte. Tartalma megmaradt s az elég" - írta Kisfaludy Károly Kölcseynek 
1828. április 12-én kelt levelében. (Kisfaludy Károly minden munkái. 6. bőv. kiad. VI. köt. Budapest, 
Franklin, 1893. 432.) 

L. Szemere Pál levele Kölcsey Ferenchez Lasztóc, 1817. ápr. 29. Szemere Pál munkái, El. 205. 
20 Bártfay László naplójából E. Budapest, 1969. 145. L. még KFÖM, I. 1297. 
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igaz, nem vehető számításba.21 Az eddigiektől különböző eset a Rebellis vers, ahol 
sem kézirat, sem egykorú közlés nem áll rendelkezésünkre. Nagyon elgondolkoz
tató erről22 Kerényi Ferenc tanulmánya. Valóban eldöntendő, hogy külön versnek 
vagy variánsnak tekintendő-e a két változat, a Vargha Gyula által közölt és 
Egressyé. S ha csak egy főszöveg lenne, akkor igen keserves problémát jelentene 
az erősen hagyományossá vált Rebellis vers vagy a meggyőzőbb, kölcseysebb Átok 
közti választás.23 

Melyik cím kerüljön végül is egy kritikai kiadásban közölt vers élére? Erről a 
kritikai kiadás szabályzata (a különböző átdolgozások után is) egyértelműen úgy 
fogalmaz, hogy „ha a műnek a szakirodalom, kivált valamely régebbi neves 
szerkesztő (például Toldy, Gyulai, Thaly) már adott címet, és ez átment a 
köztudatba, célszerű ezt a címet meghagyni. Ha a szerkesztő mégis eltér tőle, 
eljárását meg kell okolnia." Ez valóban egyértelmű. Csakhogy ez arra az esetre 
irányadó, „ha a szerző a művét nem látta el címmel". De ha ellátta? És mégis egy 
másik hagyományozódott ránk? Mi indokolja akkor a megtartását? Leginkább a 
hagyomány, hiszen azt ismerik az olvasók, azon a címen keresik a verset, s azt a 
címet tartja számon a szakirodalom is. Tehát van ugyan ok a ránk hagyományo
zott címek megtartására, mégis néhány esetben szükségesnek látszik - a leírtak 
alapján nem teljesen indokolatlanul - az alapszövegnek tekinthető Szemere-féle 
kiadás révén meghonosodott cím emendálása. 

Szabó G. Zoltán 

A félreértés ősforrása - erre Fried István volt szíves felhívni a figyelmem - valószínűleg 
Waldapfel József, aki feltehetően nem eléggé átgondolt olvasat után vonta le ezt a következtetést, s ma 
már a gimnáziumi tankönyvben is ez olvasható. (WALDAPFEL József, Ötven év Buda és Pest irodalmi 
életéből 1780-1830. Budapest, 1935. 293.) Egyébként KERESZTURY Dezső is félreértette ezt a címet egy 
1948-ban megjelent tanulmányában. {Zrínyi második éneke. Válasz, 1948. 714.) 

22 KERÉNYI Ferenc, Rebellis vers vagy Átok? ItK 1982. 59-60. 
Bár Fried István szóbeli közlése s az ItK 1993.1. számában megjelent tanulmánya alapján nem 

zárhatjuk ki azt, hogy ez a költemény a kétes hitelű Kölcsey-versek közé kerül. 
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