
Merényi Oszkár: Ismeretlen és kiadatlan 
Köksey-dokumentumok. Bp. 1961. Akadé
miai K. 198 L (Irodalomtörténeti Füze
tek, 36.) 

Reformkori történelmünk legdicsőbb lap
jai közé tartoznak azok, amelyekre Kölcsey 
Ferenc életét, az egyetemes emberi haladá
sért s a magyar nemzet jobblétéért folyta
tott küzdelmét jegyezték fel. A ma emberét 
is magával ragadja ennek a nem minden
napi jellemnek lenyűgöző egyénisége, aki a 
költészet és politika nyelvén egyaránt elő
ször mondta ki kora alapvető igazságait és 
ezekhez az igazságokhoz haláláig hű maradt 
Verseiben, szépprózájában és politikai írá
saiban azonos eszmék élnek, ezért akár iro
dalmár, akár történész közelíti meg a Köl-
csey-hagyományt, mindkettő érdeklődésére 
az egész életmű számot tarthat. A Merényi 
Oszkár gondozásában megjelent Ismeretten 
és kiadatlan Kölcsey-dokumentumok — bár 
szépirodalmi anyagot egyáltalán nem tar
talmaz — ez említett oknál fogva az iroda
lomtudomány számára is figyelemre méltó. 

Merényi Oszkár a Nyíregyházi Állami 
Levéltár még rendezés alatt álló szatmári 
anyagának vizsgálata során bukkant arra az 
iratcsomóra, amely a közlésre került íráso
kat is tartalmazza,és-amelyeknek túlnyomó 
többsége Kölcsey tollából származik. — Bar
ta Istvánnak a közelmúltban megjelent 
cikke (Kölcsey-problémák, Századok, 96. é. 
1962. 1—2. szám) részletesen foglalkozik e 
gyűjteménnyel, és az adott korszak történé
szének a témában való otthonosságával 
számos súlyos fogyatékosságra mutat rá. 
Érvelései, bizonyítékai alapján el kell fogad
nunk, hogy Merényi Oszkárnak ez a kötete 
nem tekinthető teljes értékű szövegkiadás
nak, elsősorban azért, mivel a hozzáférhető 
anyag nem jelentéktelen része kerülte el a 
szerkesztő figyelmét. — A Barta István 
által feltárt hibák és hiányosságok elismét-
lése nem lehet feladatunk. Azt kívánjuk 
számba venni» mi az, amit a könyv az olva
sónak Kölcsey jobb megismerése tekinteté
ben így is nyújt. 

Az 1832—-36-os országgyűlést előkészítő 
időszak, majd az első két esztendő forró 
politikai légkörét, a haladó erők első nagy 
nekirugaszkodását hozza közel az olvasóhoz 
ez a kiadvány, és mindez Kölcsey elvszerű, 
a részkérdéseket egységes nézőpontból vizs
gáló állásfoglalásainak tükrében elevenedik 
meg. 

Az első nagy fejezet azokat a követi 
jelentéseket közli, amelyekben Szatmár me
gye két követe: Kölcsey Ferenc és Eötvös 
Mihály számolnak be időszakonként az or
szággyűlésen történetekről. E közösen alá
írt jelentéseknek — mint Merényi meggyőző
en bizonyítja — Kölcsey a megfogalmazója. 

A kérdések, amelyekről szó esik, az Ország
gyűlési Naplóból többnyire ismeretesek. Mé
gis — mivel a tárgyszerűség a Jelentésekben 
szükségszerűen teljesebb — érdekes új ada
tokkal is találkozunk. Megtudjuk például, 
hogy Kölcsey olyan javaslat előterjesztésé
hez kért hozzájárulást a megyétől, amely
nek értelmében a fővárosban létesítendő 
állandó híd költségeit a nemességre is ki
terjesztendő hídvámból fedeznék. — Ahol a 
követi jelentésekre vonatkozó megyei köz
gyűlési , határozat az egyszerű tudomásul
vételnél többet mond, ott Merényi ezeknek a 
szövegét is közli. így megtudjuk, hogy Szat
már megye (1833 elején vagyunk) felhatal
mazta első követét a feudális kiváltságokon 
rést ütő javaslata megtételére. — A kezdeti 
idők harmóniájának bizonyítéka äz az 1833. 
szeptember 9-én megfogalmazott levél is, 
amelyben a megye Rendéi köszönetüket 
fejezik ki Kölcseynek országgyűlési tevé
kenységéért. Kölcsey válasza megkapó hit
vallás a haza iránti kötelességről, rendít
hetetlen hűscgről s egyben az önmagával, 
elért eredményeivel soha meg nem elégedő 
harcos szerénységéről. — Figyelemmel kísér
hetjük a dokumentumok alapján Kölcsey 
keserves csalódását is, olvashatjuk a reak
ció felülkerekedése után, 1834. november 
10-én elkészült pótióutasításokat s a megyei 
közgyűlési jegyzőkönyv több olyan részle
tét, amely Kölcsey és Eötvös Mihály elv
hűségét bizonyítja. 

Talán a követi jelentéseknél is értékeseb
bek azok a szövegek, amelyek az Anya-
Utasítások Szatmár megye országgyűlési köve
tei számára című fejezetben kerülnek elénk. 
Az Anya-Utasítások eszmei kimunkálásában 
Kölcseynek oroszlánrésze volt, s formába is 
ő öntötte ezeket. Az eredeti fogalmazvány
hoz képest (amely Merényi szerint elveszett, 
Barta bizonyítja, hogy ismert), az itt közölt 
szöveg már bizonyos tompításokkal lett 
szegényebb, mert, mint a jegyzetekben is 
olvashatjuk, a megyei konzervatív nemesség 
bizonyos változtatásokra kényszerítette a 
Kölcsey vezette előkészítő bizottságot. De 
így is ragyogó bizonyítékai az Anya-Utasí
tások Kölcsey élenhaladásának, radikális 
reformtörekvéseinek (céhek eltörlése, a nép 
adóterheinek csökkentése, cenzúra eltörlése, 
nevelési reformok, a magyar nyelv jogainak 
elismertetése stb., stfr.). Mivel a követi 
utasítások a nemzeti élet minden területére 
kiterjedtek, sok olyan részletkérdés kifejté
sére kerülhetett itt sor, amelyeket Kölcsey 
más műveiben nem érintett. 

A kötet hátralevő részében egymással 
kevésbé összefüggő, de igen jelentős doku
mentumokat találunk. így a Kölcsey életé
ben oly tragikus eseményt jelentő csekei 
lázadás körülményeire, a lázító rokon, Köl
csey Mihály már 1822-ben megnyilatkozó és 
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Kölcsey Ferencével ellentétes, konzervatív 
gazdasági nézeteire derül fény. — A Tilta
kozás a Kossuth ellen foganatosított kormány
intézkedések ellen Kölcseynek a 30-as évek 
második felében vitt politikai szerepét segíti 
közelebbről megismerni. A megyei jegyző
könyv e szövegének záradékában — elutasí
tás esetére — egy küldöttség összetételére 
vonatkozó határozat is szerepel, ennek Köl
csey Ferenc főjegyző is tagja. Merényi sze
rint a Tiltakozást egészében az ő munkájának 
kell tekintenünk, de mintha ezt nem bizo
nyítaná elég meggyőzően. 

Végezetül hadd említsük meg: nem vilá
gos, hogy a mindössze néhány lapra terjedő 
III. fejezet címe miért azonos magának a 
könyvnek a címével. Aki a tartalomjegyzéket 
üti fel először, azt hiheti, hogy a kötet na
gyobb része nem ismeretlen és nem kiadat
lan Kölcsey-dokumentumokat közöl, már
pedig ez a szerkesztő szándékának és a 
tényeknek egyaránt ellentmond. 

Tamás Anna 

Móra Ferenc levelesládája. Felkutatta, válo
gatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a 
jegyzeteket írta: Madácsy László. Szeged, 
1961. Szegedi ny. 331 1. (Tiszatáj Irodalmi 
Kiskönyvtár, 1961. 1.) 

A most megjelent könyvecske, amely 
több, mint másfélszáz levelet tartalmaz, az 
első nagyobb válogatott gyűjtemény Móra 
Ferenc levelezéséből. , 

Móra levelezésében is megőrzi tartózko
dó-rejtőzködő magatartását, sok mindent 
elmond magáról, de többnyire mindig csak 
kedves, érdekes külsőségeket. Belső világá
ról inkább csak levélbeli elszólásai vallanak, 
Önelemzésbe a baráti vagy éppen már majd
nem szerelmes hangú leveleiben sem bocsát
kozik. A most megjelent gyűjteménynek 
mégis nagy értéke, hogy közelebb visz ben
nünket egy nagyon zárkózott író egyénisé
gének mélyebb megértéséhez. 

Ismerte a rejtőzködés bonyolultabb és 
kevésbé leplezhető módjait is. önéletrajzi és 
egyéb szubjektív hangú írásaiban olyan sti
lizált önarcképet rajzolt magáról, amelyben 
bizonyos szerepjátszó hajlamait is kiélhette. 
Akár tudatosan, akár öntudatlanul történt 
is ez a szerepjátszás, stilizált önarcképei is 
hozzájárultak ahhoz, hogy igazi énje rejtve 
maradt az emberek szeme elől. Levelezésében 
is ugyanazt a hangot folytatja, ugyanazt az 
önarcképet rajzolgatja, mint egyéb lírai és 
szubjektív írásaiban, hol enyhe öniróniával, 
hol elérzékenyülő meghatódáspal szólva ma
gáról, múltjáról, az olvadékonyabb érzel-
mességtől azonban mindig idejekorán vissza
rántja magát egy-egy humoros vagy népies 

fordulattal. De az önstiíizálás és a szerepját
szás mellett is levelezéséből minden eddiginél 
világosabban kiderülnek egyéniségének, éle
tének ellentmondásai. Belső harmóniát su
gárzó önarcképeinek hitele egyre jobban meg
kérdőjeleződik a levelezés-gyűjtemény olva
sása közben. A levelek nyomán kirajzolódó 
ellentmondásokra Madácsy László bevezetője 
is felhívja a figyelmet. Az írót elemző mo
nográfiának, Földes Anna könyvének (Bp. 
1958.) azért sem sikerült mélyebbre hatolnia 
Móra karakterének megértésében, mert nem 
számolt eléggé az író egyéniségének belső 
ellentmondásaival és a köztudatban élő 
Móra-képből, az író által alkotott nosztalgi
kus önarcképből indult ki és azt akarta iga
zolni. „Boldog volnék, ha maga megtalálta 
volna a harmóniát — írja Móra egyik bizal
mas levelében, 1922-ben—, én magam, félek, 
messzebb vagyok tőle, mint valaha s ami a 
legrosszabb, még mindig azt hiszem, minden 
mindegy." Megismerjük a levelekből az 
embereket kerülő, a hódolók és barátkozók 
közeledésétől valósággal menekülő Mórát. 

Az írói hivatástudat kérdése is érdekes 
megvilágítást kap Móra levelezéséből. Móra 
példája, egész életformája arra figyelmezteti 
az irodalomtörténészt, hogy az írói siker, 
sőt a művészi eredmény nem minden eset
ben kívánja meg az írói elkötelezettség erő-
sebb érzését vagy az írói hivatástudat maga
sabb fokát. Móra életformáját, érdeklődésé
nek irányait ismerve, teljesen hitelesnek 
érezzük azt a vallomását, amelyet egy hó
nappal halála előtt írt egyik olvasójának: 
,,Én becsületes foglalkozásom szerint könyv
tár- és múzeumigazgató vagyok, de szívem 
szerint is az, s életem nagyobb részét a Sze
gedi Kultúrpalota eszi meg, amelybe har
minc évemet beleöltem, mert így esett jól. 
író csak sokadsorban vagyok, s az lettem 
először azért, mert az ősök csontjaiból nem 
lehet élni, s most már annyi a hívem, mint 
írónak, hogy nem is csalhatom meg és nem 
hagyhatom Őket cserben a toll letevésével." 
Mórát huszadik századi irodalmunk leg
jelentősebb műkedvelő írójának vallhatjuk a 
fogalom nemesebb értelmében. Régészeti, 
növénytani könyvritkaságok után mindig 
sokkal lázasabban kutat, mint szépírói al
kotások után. Írói egyéniségének egyik leg
szembetűnőbb ellentmondása, hogy híven 
megőrzött politikai radikalizmusa nem páro
sult a modernebb irodalmi törekvések válla
lásával vagy akár mélyebb ismeretével. 
Levelezésének mintegy utolsó harmada, a 
betegségével való küzdelmének megrázó do
kumentumai. Nem a betegség tüneteit írja 
le (az úgyis csak a gyógyászatra tartoznék), 
hanem egy emberfölötti harc állomásait 
jelzi ezekben a levelekben, ahogy remény
telen elszántsággal az életéért küzd, ahogy a 
naponként jelentkező szenvedésekhez né-
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