
Kölcsey Ferenc Rebellis terséről 

A Kölcsey kritikai kiadás előmunkálatai során mind több kutatói figyelem 
fordul a Rebellis vers címen 1919 óta ismert, datálatlan nyolc sor felé.1 E vizsgáló
dások eredményeképpen a keltezés addigi bizonytalansága mellé most a 
szerzőségé is társult: valóban Kölcsey verséről van-e szó? 

Fried István e szakfolyóirat hasábjain nemcsak két újabb szövegváltozatot tett 
közzé, hanem imponáló filológiai apparátussal egyszersmind a költemény egész 
szellemi hátországát, a mögötte rejlő függetlenségi hagyomány eszmetörténeti 
vonatkozásait, sőt frazeológiáját is feltérképezte.2 Tanulmánya Kölcsey szerzősé
gének kérdésében mindazonáltal kérdőjelekkel zárult: számosabb érvet talált 
ellene, mint mellette, de kézirat vagy a költő életéből való, közvetlenül a versre 
utaló dokumentum híján „marad a kétség, a filológus az Ördög ügyvédjeként 
képviseli a kételkedés szellemét."3 

A közvetett adatok gyarapítását ezúttal a Kölcsey-életműből, jelesül az Ország
gyűlési naplóból folytatjuk.4 A frissiben Pozsonyba érkezett Szatmár vármegyei 
követ 1832. december 13-án a hazáért tett áldozatok ösztönzést adó példáit 
sorolta; „Hunyady", valamint a hősi halált vállalt Szondi György neve után ez áll: 
„... e hazáért patakzott a Zrínyiek vére, e hazáért választott sok nemes önként 
számkivetést, szerelemből fosztván meg magát attól, a mihez élte minden boldog
ságát kötötte."5 A naplóbejegyzés a vers 1-4. sorának kettős motívuma: „Zrínyi 
vére mosta Bécset, / S senki bosszút nem állt: / Rákóczi küzdött hazánkért, / 
S töröknél lelt halált."6 

A naplóbejegyzés példázatot hordozó történelmi személyiségei közül a „hálát
lanságot és üldözést" szenvedett Hunyadira tett célzás itt nem világos, hiszen a 
költő Kölcsey addig (az egyidős Hymnusban és Vanitatum vanitasban, ellenkező 
előjellel, 1823-ban) a családból csak Hunyadi Mátyás nevét írta le versben. 
A magyarázatot a Napló 1833. január 10-i bejegyzése adja meg, amikor a küzdésre 
nem vállalkozó osztályostársakról ezt írja: „Ezeknek ősei hagyák el a Giskra elleni 
csatában Hunyadyt, és Hunyady holtig nem csüggedett."7 Hunyadi János sorsa 
- a nemzeti sorsszimbólumok között számontartott „Várna" említésével - már 
1817-ben, a Rákóczi hajh... soraiban együtt szerepelt a kuruc bujdosókkal. Szondi 
György Kölcsey kedvelt példázata volt és maradt: Drégel (1825), Zrínyi dala (1830), 
Szondi (1830). A „Zrínyiek" nem csupán grammatikai többesszám: a szigetvári 

' FRIED István, Filológiai megjegyzések néhány Kölcsey-műhöz. In „A mag kikél". Szerk. TAXNER-TÓTH 
Ernő. Bp. - Fehérgyarmat, 1990. (A továbbiakban: FRIED, 1990.) 68-69.; Uő., Kölcsey Ferenc rebellis verse? 
ItK 1993.102-114 (A továbbiakban: FRIED, 1993.); TAXNER-TÓTH Ernő, Kölcsey és a magyar világ. Bp., 1992. 
308. 

2 A módszert a Kölcsey-kutatás eddigelé a Hymnusia alkalmazta eredményesen: MÉSZÖLY Gedeon, 
Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcsey je. Bp., 1939.; A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről c. kötetből 
pedig (Szerk. LUKÁCSY Sándor, Nyíregyháza, 1974.) SZÖRÉNYI László, A Hymnus helye a magyar és a 
világirodalomban, 11-14., CSORBA Sándor, Megjegyzések a Hymnus történelmi képsorának értelmezéséhez, 
15-23., TAKÁCS Péter, A Hymnus előzményei a magyar hazafias költészetben, 24-29. 

3 FRIED, 1993.112. 
4 Az első kiadást használtuk: Kölcsey Ferencz Naplója 1832-1833. Bp., [sic!] 1848. (A továbbiakban: 

Napló.) 
5 Napló, 3. 
6 Mivel a szövegváltozatoknak itt és most nincs jelentősége, a Vargha Gyula közölte szöveget 

idézzük: ItK 1919. 316. 
7 Napló, 30. 
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hős visszatérő alakja mellett a vértanú Zrínyi Péteré is fölsejlett már a Munkácsban 
(1831), amikor „Zrínyi leányá"-nak várvédő harcát idézte föl, megteremtve a 
jövőbeli eszmekapcsolat bármikor fölvillantható lehetőségét egyszersmind Zrínyi 
Péter és unokája, II. Rákóczi Ferenc között is.8 Közös a Napló és a vers között a 
vérpatak-metafora is: a „patakzott", illetve a „mosta" ugyanezt a képet feltételezi. 
A kuruc bujdosók már 1817-ben, a Rákóczi hajh...-ban néven neveztettek, és ez a 
Naplóban újfent megtörténik, az említett, 1833. január 10-i bejegyzésben, a 
Hunyadi János-motívum mellett: „Ezeknek ősei hagyák el a szabadság harczán 
Rákóczyt, és Rákóczy hazáját áldva hunyt el idegenben."9 

A vitatott vers harmadik motívuma („Párizs igért szabadságot, / Ti nem 
fogadtátok...") a Napló 1833. március 15-i bejegyzésében bukkan föl, amikor 
Kölcsey néhány követtársával a Duna túlpartján fekvő ligetet, Pozsony pihenőhe
lyét kereste fel: „... még egy sereg iskolás gyermek űzé játékait a hely körűi, hol 
Dubraviczky [Simon, Pest vármegye alispánja és követe] a huszonnégy év előtt 
elhullott franczia bajnokok sírhalmait mutogatá. Megvallom, e jelenés különös 
érzést támaszta keblemben. Nem a bajnokhalál, nem az idegen földben lelt sír, 
nem a honnmaradtak bánata tűnt élőmbe. Napoleon és Europa; s bennek és 
körűlök annyi rendűiét, annyi törekedés, tett, remény, teljesedés és veszteség: ezek 
v alának gondolataim. De e gondolatok közepében miért kellett a te képednek 
megjelenni, o Haza?"1" A bejegyzést egyébként Fried István is idézte, sőt megje
gyezte: „S talán idekapcsolhatjuk a Rebellis verset is..."11 

A vers két befejező sora („Járom rátok, gyáva népek, / S maradéktól átok.") 
nem szerepel a Naplóban. Az indulat ilyen prófétai mértéke nem a diétái követ, 
hanem a lírai költő privilégiuma, ahogyan a járom-átok szópár már szerepelt is 
együtt a Vigasztalás (1824) 5-7. sorában („S ha a szabadságért folyt vér / Átok 
leend, s a pályabér / Vagy járom vagy halál!"), illetve A Szabadsághoz írt ódában 
(1825), a 9. és a 13., strófakezdő sorokban: „Járom a gyáván...!", illetve „Átok a 
gyáván...!" (Ezért is keltezte korábban Fried István 1824-25-re a Rebellis verset, 
Taxner-Tóth Ernő pedig szintén „A Szabadsághoz (1825) közelében" helyezte el a 
nyolc sort.)12 

A vitatott szerzőségű és keltezésű vers, valamint a Napló egybevetése számunk
ra azt bizonyítja, hogy a Kölcsey költészetében eladdig elszórtan jelentkezett 
hagyománymotívumok és szimbólumok 1832-33-ban, az országgyűlésen tapasz
taltak hatására mintegy összegeződtek.13 Ezért úgy véljük, hogy a Zrínyi vére mosta 
Bécset... kezdősorú vers - legyen a címe akár Rebellis vers, akár Átok™ - egyelőre, 
újabb filológiai bizonyítékok felbukkanásáig nem vehető ki Kölcsey művei közül, 
keletkezése pedig kérdőjelesen 1833-ra tehető. 

Az eddigi közvetett adatok a vers utóéletéről nem cáfolják, sőt megengedik ezt 
a feltételezést. Fried István joggal tette föl a kérdést: „Egymástól függetlenül (?) 
miért tulajdonította Kölcseyének a verset Egressy, Fáy és Szontágh?"15 Ha az eddig 

K Ennyiben pontosítanunk kell Fried Istvánt, aki szerint „Kölcsey viszont minden esetben Zrínyi 
Miklóst énekli meg." (FRIED, 1993. 104.) 

9 Napló, 30. 
10 Napló, 90. 
11 FRIED, 1990. 69. 
12 FRIED, 1990. 68., TAXNER-TÓTH, i. m. 308. 
13 Erre utalt már Csorba Sándor motívumtáblázata is: i. h. 20. 
14 Ez utóbbi címváltozatról korábban írtunk: Rebellis vers vagy Átok? ItK 1982. 59-60. 
15 FRIED, 1993.112. 
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ismert és publikált öt szövegváltozatot megvizsgáljuk, valóban a hármójuktól 
származók mutatják a kevesebb eltérést:16 

Fáy Andrástól 
Zrínyi vére mosta Bécset, 
S senki bosszút nem állt: 
Rákóczi küzdött hazánkért, 
S töröknél lelt halált. 
Párizs igért szabadságot, 
Ti nem fogadtátok, 
Járom rátok, gyáva népek, 
S maradéktól átok. 

Egressy Gábortól 
Zrínyi vére mosta Bécset, 
Boszút senki nem állt. 
Rákóczi küzdött hazánkért, 
S töröknél lelt halált. 
Párizs kinált szabadságot, 
Ti nem fogadtátok: 
Járom nektek magyar fiak 
S maradéktól átok! 

Szontagh Páltól 
Zrínyi vére mosta Bécset, 
S bosszút senki nem állt; 
Rákóczy küzdött hazáért, 
S töröknél lelt halált. -
Paris nyujta szabadságot 
El nem fogadtátok, 
Járom reád gyáva nemzet, 
S maradéktól átok. 

Az 5. sor háromféle igehasználata és az Egressynél enyhített megszólítás 
ellenére az átokformában nyilvánvaló, hogy a három szöveg időben és forrásban 
igen közel áll egymáshoz, akár „kéziratban, vagy könyvnélkűl tanulva" terjedt 
(Szontagh Pál szóhasználatát kölcsönözve). Ehhez képest az Osztrovszky József
féle szöveg, s főleg a "Vitális-textus határozott szövegromlást mutat; az előbbiben 
a 8., az utóbbiban az 1-2. és a 4. sor már szinte értelmetlenné torzult:17 

1fi Az első közlés Fáy András szövege volt, VARGHA Gyulától: ItK 1919.316. Idézte KERÉNYI ItK 1982. 
59. Osztrovszky József szövegváltozata KÁLDY Gyulánál, dallammal együtt: Az 1821-1861 években 
keletkezett magyar történeti énekekről és indulókról. Bp., 1895. 19. Újabban közölte VITA Zsigmond, Egy 
Kölcsey-vers útja és változatai ItK 1964. 195-198. Legújabban idézte KERÉNYI: ItK 1982. 59. Az Egressy 
Gábor szavalókönyvében fennmaradt verzióra 1. a 14. jegyzetet! Szontagh Pál szövegét kéziratból 
közölte FRIED, 1993. 103. A Vitális-családtól kapott szöveget PONGRÁCZ Lajos publikálta: Hang a 
napóleoni időkből. Hazánk, 1888. IX. 158. Idézi: FRIED, 1993. 110. 

17 A szövegromlást a Vitális-változatban FRÍED István sem zárta ki: 1993. 111. 
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Osztrovszky Józseftől 

Zrínyi vére mosta Bécset, 
Bosszút senki se állt! 
Rákóczi küzdött hazánkért, 
Töröknél lelt halált. 
Paris híva szabadságra, 
Őt nem hallgattátok, 
Járom rátok hű magyarok, 
S maradéktok átok. 

(+ a pecsovics-csúfoló kétsoros, későbbi refrén) 

a Vitális-archívumból 

Zrínyi vére mosta Bécsért 
Bosszút nem álltok? 

Rákóczy küzdött szabadságért 
Töröknél lelt jármot! 

Franciahon kínált szabadságot 
El nem fogadtátok! 

Járom néktek magyarok, 
Maradéktul átok! 

A vélhető lejegyzés időhatárait is figyelembe véve: Fáy András 1835 szeptembe
rében érkezett Pozsonyba, mint Pest vármegye második követe, Kölcseyvel tehát 
ott e minőségében már nem találkozott.18 Egressy 1838 és 1840 között rögzíthette a 
szöveget szavalókönyvében, az 1820-ban született Szontagh Pál (ekkortájt joghall
gató Pesten) „ifjúkoromra" utalt - a két utóbbi tagja volt a pozsonyi országgyűlés 
Társalkodási Egylete szellemi jogutódjának, az Ifjú Magyarországnak. Osztrovszky 
József a következő országgyűlés idején, 1839-40-ben volt Pozsonyban jurátus. 
Noha e téren a mostani vizsgálódások nem hoztak felszínre új adatokat, az 
eddigiek is eléggé egyértelműen az 1830-as évtized második felére mutatnak: a vers 
ekkor kezdhette meg másolásos utóéletét. Akár a szövegváltozat, a Vitális-levéltár 
kérdése innen is leválasztható: Napóleon magyar nyelvű kiáltványának hátlapján 
volt szövege, ez 1809-re utal; a család az 1825-ös diéta paszkvillusai között tartotta 
nyilván. Az országgyűlési követek, jurátusok, vármegyei tisztségeket viselő nemesi 
családok archívumaiban gyakran halmozódott fel évtizedek nyomtatvány- és 
másolathagyatéka.19 Ezek datálása általában csak kontrollforrások segítségével 
lehetséges. A vitatott vers 1838 előtti, tehát Kölcsey életében való terjedésére 
továbbra sincs filológiai értelemben közvetlen adatunk. 

Kételkedjünk tovább. 
Kerényi Ferenc 

w A Fáy-Kölcsey kapcsolatról legutóbb: FRIED, 1993. 112-114. 
19 Számos családi levéltár mellett az OSZK Kt. is őriz ilyet korszakunkból: Fol. Hung. 1034. Ebben 

a családtörténet számára fontos középkori oklevélmásolattól a Martinovics-perre vonatkozó anyago
kon és az 1831-es lengyel felkelés hazai iratlecsapódásain, az 1833-as megyei követválasztás kortesda-
lain át az 1850-es halálos ítéletek másolataiig gyűjtötte a dokumentumokat az ismeretlen nemesi família 
több nemzedéke. A Madáchok könyvtárának 762. tételeként is: „Criminalis processus NÁDASDY, 
ZRÍNYI ET FRANGEPÁNI. Kézirat." (Szűcsi József, Madách Imre könyvtára. MKSz 1915. 21.) 
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