mint örvendek hogy ezt bírom. Épen akkor vevém, midőn Sallustiusnak életét dolgozám,6 megczafolván azon gyáva bitang híreket, mellyel neve a' késő maradéknál is terheltetik, 's fejtegetvén beszéde'
's alkotása' szépségeit, 's e' részben Fekete Úr rajtam kimondhatatlant segíte. Valóban jó gondolatom
volt, hogy a' Tekint.[etes] Urat és ezt a' kedves hazafitársunkat segédemre felszólítóttam. Fogadja el
a' Tekint(etes) Úr szíves hálámat jótétéért, és ha Fekete Úrnak írni fog, köszönje meg képemben
megbecsülhetetlen jótétét.
Hogy a' Tekint.[etes] Úrnak láthatása nélkül hagyám el Pestet, 's hogy eggy szeretetre méltó 's
nagy tapasztalasu embert nem ismerek, hogy mesteri dolgozásait csak a' Heinrich7 Úr' beszedi után
ismerem, örök veszteségnek fogom mindég tartani. Melly meggazdagodva jöttem volna el a' Tekint,
[etes] Úrtól. Hozza a' Tekint.[etes] Urat hozzánk a'jó szerencse, vagy engemet vigyen ismét Pestre.
De én, kit a' sors így üldöz, és illy régen már, nem szoktam legkedvesb óhajtásim' teljesedését
remény leni.
Megkértem Helytartói Titoknok Szüasy József barátomat,9 hogy a'Tekint.[etes] Úrnak adjon által
e
ggy nyomtatványt a' Szent Hajdan Gyöngyeiből, a' Patriarcha Egri Érsek után. Csekély az ajándék;
de azt adjuk a' mink van.
Széphalom Jún. 18d. 1830.
Kazinczy Ferenc

Szabó G. Zoltán
KÖLCSEY ISMERETLEN VERSE EGY EMLÉKKÖNYVBEN
Az emlékkönyv-írás gyakorlata nálunk - német hatásra - a XVI. században alakult ki. Ezek a
XVI-XVJ.il. századi emlékkönyvek szinte kizárólag peregrinációs albumok voltak.de a XVIII. század
végéről van már adatunk a mai értelemben használatos emlékkönyvekre is. A legrégibb magyarországi
példány, mely megmaradt, valószínűleg Újfalvi Imre 1591 és 1614 között vezetett albuma. Vannak
azonban korábbról is adataink; Keserű Bálint hívja fel a figyelmet Kocsi Csergő István sárospataki
kéziratkötegére, mely több kortárs és előd albumából őriz kivonatokat. Közel egykorú Miskolci
6
Kazinczy Sallustius műveinek fordításán mintegy harminc éven át dolgozott. Leveleiben,
naplótöredékeiben gyakran emlegeti, mint készülő legnagyobb és legkedvesebb munkáját. Életében
azonban csupán a fordításhoz írott előszó jelent meg, 1824-ben. A teljes mű már csak halála után
-1836-ban - látott napvilágot. C.C. Sallustius épen maradt minden munkái. Magyarra KAZINCZY
Ferenc. Budán a' Magyar Királyi Egyetem betűivel 1836. (Római Classicusok Magyar fordításokban.
Kiadja a Magyar Tudós Társaság, Első kötet)
Thugut Heinrich, bécsi származású festőművész, Pesten huzamosabb ideig élt. Amikor Kazinczy
1828 november vége és 1829 június vége között Pesten tartózkodott, többek között Heinrichhel is
megfesttette portréját. (Vö.: Kazinczy Guzmics Izidornak 1829. május 27. - Kazlev. 21. köt. továbbá:
Naplótöredékek: Fol. 6-7. 1829. ápr. 8., máj. 6., 10., 13. és 22.) Kazinczy tervezte, hogy vele együtt
egy almanachot ad ki, ez csak terv maradt (lásd: Kazinczy Heinrichhez 1828. máj. 4. - Kazlev. 21.
köt. 56-57.).
Itt Kazinczy valószínűleg mar hosszú ideje tartó birtokpörere utal.
Szilassy József (1792-1854) királyi tanácsos, nádori ítélőmester, majd Zemplén vármegye
főispáni helytartója; Kazinczy jóbarátja és segítője.
0
Kazinczy 1830-ban adta ki magyar fordításban Pyrker László 1821-ben megjelent ,ferlen der
heiligen Vorzeit" c. művét.
1

P. KÁRPÁTI - SZENT-IVÁNYI B. - TARNAI A.; Das Stammbuch von Michael Rotarides
in Beitrüge zur Sprachwissenschaft Volkskunde und Literaturforschung. Berlin. 1965. 214-230.
KESERŰ Bálint; Újfalvi Imre és az európai „későhumanista ellenzék". Acta Hist. Litt. Hung.
IX. Szeged. 1969. 3-44.
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Csulyak Litváné (1601 és 1645 között írtak bele). 3 Az ilyen emlékkönyvek értékét a tulajdonos
vagy a bejegyzők személyének jelentősége határozza meg. Mindkét szempontból figyelemreméltó
Páriz Pápai Ferenc albuma a XVIII. századból. A bejegyzők között található Isaak Newton, Cornides
Dániel, Weszprémi István neve. A század végétől már több és többféle emlékkönyv maradt fenn.
Ellentétben a korábbiakkal, ezeknek még a számbavételük sem történt meg. Itt csupán a két alap
típus (peregrinációs és társasági) példányaiból említünk egyet-egyet. Az egyik egy 1792-ból fenn
maradt peregrinációs album (MTAK Kézirattár. Történi. Napló 8-r. 7. sz.), melybe a Jénában tanuló
diáktársak írtak - ez már a felvilágosodás hatása! - magyarul. Diákok, de az írások többségében
semmi tréfa, játékosság, csak a komolyan vett barátság, a feszes, szinte elfogódott hang. Az antik
klasszikusok korában oly előszeretettel citált gondolatait a felvilágosodás eszméi váltották fel. Ilyen
pl. a következő írás:
A meg-világosodott elme és erköltsös sziv
leg-drágább kintsei az embernek.
Jenában Áprilisnak 18dikán
1792

Barátságos emlékezetnek
okáért irta Halasy Mihály

Kivétel persze előfordul:
Adna az Isten hogy valaha Kolosvárosi a hajdú,
avagy töltőt (!) káposztát kostolhatnék!
Jenában 18. Apr. 1792
Emlékezvén azokra a
boldog napokra, amelyiket (!)
hazádban töltöttem.
Irta igaz barátod
Liedeman Adolphus György
A másik típus az ugyanazon időben (1797) Kassán élő Gr. Rogendorf Cecília emlékkönyve, mely a ma
is használatos emlékkönyvek egyik magyarországi őspéldánya. (MTAK Kézirattár. Történi. Napló
8-r. 4. sz.) A szinte kizárólag német vagy francia bejegyzések, a „Cecilé soyez hereuse"..., a „Pensez
ä m o i " . . .-féle mondatok között bukkan fel a valószínűleg trencséni trubadúr szívből jövő versikéje:
Cili: én tsillagom
Milylyen kívánságom
Mikor éjjel
Éjbe nézzél (!)
Tsilagokat (!) látni,
S lángjokat tsodálni.
Akkor bár ég volnék!
Hozzád le nézhetnék
Anynyi szemel, (!)
Menynyi tűzzel
Fényes ragyogva ég
A szép tsillagos ég.
(Csáky Antal)
Az emlékkönyvek igazi virágkora nálunk a XIX. század első felében, a biedermeier idején volt, a
viszonylag nyugodt történelmi periódusban, amikor a társasági élet szinte mindennapos lévén a kocsiJAKO Zsigmond; Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma. Acta Hist. Litt. Hung. X - X I .
Szeged. 1971. 5 9 - 7 2 . Ez egyúttal a vonatkozó irodalom jó összefoglalása is.
GERGELY Pál; Pápai Páriz album az Akadémia kézirattárában. Magyar Tudomány 1961
2. sz. 128-132.
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val rövidebb idő alatt bejárható vidékek birtokos famíliái, kivált a fiatalok gyakran látogatták egymást.
Az időt társasjátékokkal, pletykákkal, bensőséges beszélgetésekkel múlatták, s ennek a társasági élet
nek, a baráti vagy szerelmi kapcsolatoknak fontos eleme volt a Stammbuch, az emlékkönyv. Jól
érzékelhető ez Jászay Pál 1830-1831-ben írt naplójából, mely ennek az életformának kitűnő doku
mentuma, a Tállya, Regmec, Sátoraljaújhely stb. között eltöltött évek krónikája. 1830. jan. 14-én pl.
ezt jegyezte fel: „Kati nem tudom mi okból inkább Hunyadynak kereste kedvét, mint nekem. Hunyady a mint vettem észre szerelmes belé; a Stammbuchjaba is igen szerelmes verseket írt. Mind e
mellett is egynehány kézszoritásaimat viszonozta. A Stammbuchjaba én is írtam; 7-ig ott mulattunk."
(ItK 1894. 216. 1.) Később, 1830. máj. 19-én: „Ebéden Kazinczy Ferenc volt itt fiával Lajossal,
1 —4-ig a hónapos tabellákat expediáltam. Kazinczy Ferenc fel volt hozzám; ( . . . ) Délelőtt 10-11-ig a
Kazinczy Mali Stammbuchjaba kezdtem festeni, a pincében is voltam." stb. (ItK 1894. 370.1.) Vagy
1830. júl. 2-án: „Menszárosné a Gróf Széchenyi által irt »Hitel«-t által adta nekem olvasni. 3-kor
Regmecre mentünk, ott mulattunk 7-ig. Laci mondta, hogy Eperjesen a táblán Ónody Pali ellen fiscalis
actiót erigáltak valamely asszonynak a megveréseért. Thali az emlékkönyvét ide adta belé irni."
(ItK 1894. 377.1.)
Az emlékkönyv-írás divatját az is bizonyítja, hogy a korszak költőinek szinte mindegyikénél talá
lunk ilyen című verseket: Wjaltherr] G[izella] emlékkönyvébe, F[áy] E[mma] kisasszony [később
Kazinczy Gábor neje] emlékkönyvébe, Tóth Lőrinc emlékkönyvébe Vörösmartytól, vagy Petőfinél:
A[dorján] Bjoldizsár] emlékkönyvébe (ebbe Vörösmarty is írt), Mjednyánszky] B[erta] emlék
könyvébe stb. ugyanilyen költeményeket találunk Kölcsey Ferenc, Garay János, Czuczor Gergely,
Arany János és mások versköteteiben. A legtöbb ilyen könyvecske elkallódott, a versek többnyire
csak a költőnek egy kötet vagy újságközlés céljára lemásolt változatában maradtak fenn. Néhányat
őriznek a nagyobb könyvtárak kézirattárai. Ilyen az említetteken kívül Fáy Andrásé, melynek bejegy
zői között szerepel Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Erdélyi János, Czuczor Gergely,
Berzsenyi Dániel stb. (OSZK Quart Hung 1938.) Fakszimüe kiadásra méltó két kis könyvecske; jeles
kor nemes gondolkodású férfiainak írásai. Ezt érezhette Arany János, aki 1851 körül & Dalnok búja c.
költeményéből másolt be egy szakaszt:
Oh ti nagyok, oh ti dicsőek
Félisteni régmúlt időnek
Szerencsés dalnokok!

Ezt a kort, ezt a korszellemet tükrözi Kölcsey - eddig tudtommal nem publikált - bejegyzése 1832ből:
Kövessd a korszellemet, vagy vezessd;
de elébe magadat ne told,
(mely az akkoriban keletkezett Kritika c. írásában kifejtett gondolatával rokon.) Hasonló Deák
Ferenc szentenciája, melyet 1842-ben írt az emlékkönyvbe:
Melly nemzet ön magát elhagyta
sorsát meg érdemli.
(Vajon gondolt-e erre Deák 1867-ben, mikor Kossuth a jogfeladás vádját olvasta fejére?)
Persze szolidabb köszöntő, udvarló versek is akadnak c kötetben, sőt Berzsenyitől ez került bele:
Hirtelenében nem jut egyéb eszembe mint nevem Bersenyi Dániel. Pest 10. mart. 1832. Hasonló
értékű Adorján Boldizsár emlékkönyve (OSZK Fol. Hung. 1028); a bejegyzők közt Petőfi Sándor,
Gaál József, Megyeri Károly, Erdélyi János, Kuthy Lajos, Egressy Gábor, Dobrosi István, Nagy Ignác,
Vahot Imre, Gorove István, Vörösmarty Mihály, Szigligeti Ede, Kemény Zsigmond stb. neve szerepel.
Nemrég magántulajdonból egy újabb emlékkönyv bukkant elő Kölcsey, Kazinczy Ferenc, Szemere
Pál stb. bejegyzéseivel. A könyvecske - mint ez a versek szövege alapján megtudható - Szemere
Terézé volt. Az egykori tulajdonosnőről annyit tudunk, hogy a Szemere család borsodi ágából való;
atyja Szemere László Ung vármegye követe, aki mostohatestvére révén rokon a Kazinczy családdal,
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s nővére, Krisztina, Fáy Lászlóné, Fáy András író édesanyja. Első gyerekként született Teréz lányuk,
majd Krisztina (1792-1828), aki Képlaki Vilma álnéven verselgetett, s 1814. máj. 14-én a péceli ágból
való Szemere Pál hitvese lett. Még két fiúgyermek volt a családban; György, aki később főbíró, s neve
zetes szónok Zemplén megyében és Miklós (1802-1881) a költő. Szemere Teréz 1812-ben férjhez
ment Bay József Bereg megyei, Surány községben élő birtokoshoz. Erről Kazinczy ír egyik, 1813.
aug. 18-án Helmeczy Mihálynak küldött levelében a következőképp: „Az elsőbb kisasszony, Theréz
tavaly Septemberben [21-én] ment Bay Jósef Úrhoz, (s nem Györgyhöz, mint az a Kazlev XXIII.
kötetének jegyzeteiben olvasható, 481.), s Aug. 15-dikén Louise leánykát keresztele neki a mi jelen
létünkben a Kálvin Papja." [N.B. Nagy Iván Magyarország nemes családjai c. művének vonatkozó
adata is pontatlan, ugyanígy a Turul c. lap közlése is ugyanerről (1890. 2. füz. 8 0 - 8 1 . ) , melyek
Szemere Krisztinát tüntetik fel Bay József feleségeként.] A fiatal pár Surányban lakott, de alkalman
ként ellátogattak a Zemplén megyei Lasztocra, innen a kapcsolat a Kazinczy családdal és Szemere
Pállal, a surányi szomszédság révén pedig Kölcseyvel. Szemere Teréz 1827. aug. 5-én halt meg.
A fennmaradt 160 lapos, egykorú bőrkötéses emlékkönyv 19 x 12,5 cm formátumú, külső borító
jára Sz
TE van nyomtatva, alatta évszám: 1807. A bejegyzések dátuma is 1807-tel kezdődik,
s a legkésőbb datált írás 1816-ból való. Főként Surányban és Lasztócon kelt bejegyzéseket találunk,
s egyet-egyet Széphalomról és Kázmérról. Ez utóbbi helyen id. Török József, Kazinczy apósának
testvére írhatott be egy szép mondatot: „Becsülés nélkül sem igaz barátság nincs, sem igaz szerelem.
A könyv szeretetreméltó asszonykájának kívánságára ide írja nevét." Alatta reszketeg öreges írással:
G Török, s a szövegíró kézírásával kiegészítve: József az idősebb.
Az emlékkönyv részletesebb ismertetése, kivált Kölcsey versének idézése előtt célszerűnek látszik
valamit e bejegyzések keletkezésének körülményeiről írni, mert Kölcsey életének e nem minden rész
letében ismert szakaszához s versének keletkezéstörténetéhez is hasznos adalékul szolgál.
A baráti kör nagyobbrészt azonos rangú, egymástól nem nagy távolságra lakó birtokosok, egyúttal
a Bereg megyei vezetéshez is több-kevesebb rokoni szállal kapcsolódó társaság. Jól jelzi ezt az egyik
Kazinczy-levél: „Szemere barátunk ma fog jegyet váltani Lasztócon (mely hozzám 2 órányira fekszik,
Kázmérhoz félre)". (Kazlev XI. 27.) Akkoriban nem volt talán nagy ritkaság az a jellemzés, amit
Kazinczy a menyasszonyról adott: „A mi kedves Palink hitvese eggy (!) magyar lelkű, de németül
beszéllő (!), franciául olvasó, parányi, rendes és kedves igen derék leány." (uo.) Ez a németnyelvűség
valószínűleg a család többségére jellemző és természetes lehetett, s nem okozhatott ezért Teréznek
sem problémát a szintén németül beszélő magyar nemes Bay családhoz való alkalmazkodása. Erről az
emlékkönyvi bejegyzések tanúskodnak. A legtöbbet a Bayak írták, Hölty és Goethe idézetek, kivált
Bay Györgytől, akivel Kazinczy több levelet is váltott (igaz, ezeket magyarul), aki 1832-től beregi
első alispán, később királyi tanácsos, majd 1841-től hétszemélynök. Ugyanígy német nyelvű egy bizo
nyos Anton Molnár vagy Mária v. Szentes emléksora is. De Kazinczy Sophie-ja szintén jobban beszél
németül, mint magyarul.51 1808-ból találunk két, aug. 11-én kelt széphalmi bejegyzést is, Kazinczy
Ferenc és Sophie írását. Kazinczy egy Kis János idézetet jegyzett be:
Nálam csak addig tart becse az életnek^
Míg van kit szeretnem, s vannak kik szeretnek.
Emlékezetből idézhetett vagy az alkalomra módosította a verset, mert a Szentgyörgyi Józsefhez,
Németh László halálára írt episztolából vett két sor pontosan így hangzik:
S hiszed, hogy csak úgy van becse az életnek,
Ha van kit szeretünk, s vágynak kik szeretnek.
(Kiss János poétái munkái. 1865.134.1.)

L. Kazinczy 1815. febr. 10-én kelt, Wesselényi Miklósnak írt levelében Sophie részvétnyilvání
tását. Még érdekesebb adalék ebből a szempontból Wesselényi Miklós naplója, melyben azt írja, hogy
anyja, Cserey Heléna 1821-ben e szavakkal búcsúzott tőle: Wir weden uns gewiss wiedersehen. (W. M.
útinaplója. Cluj-Kolozsvár 1924. 7.1.)
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Hogy Kazinczy miért éppen Kiss Jánostól vett sorokat írt az emlékkönyvbe, arra talán elegendő
magyarázat a két költő kölcsönös tisztelete és barátsága. Kazinczyt ekkor a La Rochefoucauld-fordítás kiadása izgatta, a bejegyzés után egy jó héttel (aug. 8.) írta éppen Kis Jánosnak, hogy a „gaz
Haykul e holnapban küldé meg nekem a Rochefoucauld próbaíveit. Be sokat leltem ott törölni valót.
- Illyen a könyvgyártási dicsőség." (Kazlev. VI. 38.) Pedig Kazinczy valódi becsvággyal készült a
kiadásra. „Meg akartam mutatni - írja - hogy ámbár nyelvünk metaphisikai oldalról tekintve felette
messze marad az európaiai mellől, mégis alkalmatos Rochefoucauld-nak szépségeit, könnyűséget,
elegantiáját felfogni. [...} Nyugtalan vagyok látni, mint itél róla a Recensens, s mit mond majd reá
Debrecen." (Kazlev. III. 435.) Ez „családi nyugtalanság" lehetett, mert Sophie, a szerető hitves éppen
ebből a fordításból a 80. maximát jegyezte be Szemere Teréz emlékkönyvébe franciául és magyarul.
(A kötet 1810-ben jelent meg Herceg Rochefoucauldnak maximái és morális reflexiói három nyelven
címmel Bécsben és Triesztben.) Érdekes, hogy e két nevet jóval később ismét együtt találjuk Kölcseynek a Kritikákról c. írásában, ahol prózánk állapotáról értekezik: „De íme a Rochefoucauldnak
Maximái előtt ott áll superint. Kistől egy szép prózai műv, s ki látszik arra elég figyelmet fordítani?"
(Kölcsey ÖM 1.678.1.)
Az emlékkönyvi bejegyzők között a rangos ismerősök, barátok mellett természetesen a család
tagok a legelsők. Teréz nővére Krisztina, vagy családi becenevén, ahogy Szemere Pál vagy Kölcsey
nevezték, Kriska (Kazinczy nem szenvedhette ezt a nevet, ő Paulinának bérmálta el.) a szokásos
emlékkönyvi bölcsességet jegyezte be:
„Élte édességét kétszeresen isza (!)
Ki gyönyörködve néz az elmúltra visza. (!)
Az újdonsült férj, Szem ere Pál, aki akkor már Vitkovics, Horvát István, Kölcsey, Kazinczy, Döbrentei
stb. barátja, a sikeres költő (1813-ban) saját versikével édeskedik:
„Az érzés, a szív leánya,
Nem Piperéz;
Eggyügyűen ezt kívánja:
Éljen THERÉZ!"
Szemerét éppen Kazinczy beszélte le Fáy Zsuzsannával kötendő házasságáról (1813. máj.7-i levelében);
ezután Szemere Sárospatakra, majd Széphalomra ment. Ekkor írta Kazinczy Döbrenteinek (1813.
júl. 8.), hogy „Szemere Pali itt van, nálam már volt, s ismét lesz. Házasodik innen, de még nem tudja,
kit fog." Nagyon hamar megtudta, mert az 1813. aug. 17-én kelt levelében Szemere megírja a szép
halmi mesternek, hogy megkérte Kriska kezét. Ezen jelentős napon ott volt Lasztócon Szemere
Teréz is, mint az említett levélben olvashatjuk: „Vacsora után Tercsa felkölt s velünk beszélgetett.
Jó éjszakát kívánván én, kezem gyengén szoritá meg. Már tudta a dolgot. Ez talán azt jelentette, hogy
nincs ellenére. Bay örült . . . " (Kazlev. XI. 26.1.) Az eljegyzésről Kazinczy tudósítja Kölcseyt egy rövid
levélben 1813. aug. 18-án. De Kölcsey arról már pesti időzése alatt magától Szemerétől értesült,
mint ezt a szept. 15-én kelt, Kazinczynak küldött leveléből tudjuk. Erre az alkalomra írta A jegyváltó
c. versét. Ezután Szemere az országot járta, lovakat akart vásárolni, s okt. 11-én írt csak Kazinczynak,
kérve, nyugtassa meg Kriskát, hogy távolmaradását hidegség gyanánt ne vegye. Végül csak december
közepére vetődött vissza az ifjú vőlegény Lasztócra, mely eseményről ismét Kazinczy tudósít egy
Döbrentei Gábornak címzett, 1813. dec. 27-i levelében: „Szemere dec. 15dikén érkeze Lasztócra
Pestről, még pedig együtt a maga et soror et conjouxával ( . . . ) s sógorával Bay József úrral, s ennek
hitvesével, ki testvérnénje Kriskának (. ..) 48 óra múlva nálam ebédeltek mindnyájan." A viszont
látás nagy családi esemény lehetett, ekkor született Szemere Pál idézett emlékkönyvi bejegyzése is.
Néhány nap múlva a fiatalok Pestre mentek „menyasszonyt készíteni", majd visszatértek Lasztócra.
Erről ismét Kazinczy számol be egy 1814. jan. 4-én Kölcseynek Álmosdra küldött levelében: „ma
várom magamhoz a mi kedves Szemerénket. - Decemberben a legrettentőbb útban hagyta el Pestet, s
eggyütt jőve fel mátkájával s sógorával és sógor-asszonyával; s a sarak, az innep, a tájunkon tartott
bál, s leginkább mátkája eddig itt tartották; most megyén haza, hogy elkészülhessen, s minél elébb
megjelenhessen zsákmányáért. Miért nincs közttünk, édes barátom! miért nem élheti velünk a szép
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örömöket, mellyeket nekem a Pali itt léte ma fog hozni!" Ezek az utolsó mondatok alighanem fáj
dalmasan érinthették azt a Kölcseyt, aki baráti kapcsolatait oly áhítattal és oly szenvedéllyel élte át.
Ekkortájt jelenik meg a Mondó lat. Másfél hónap múlva Szemere ismét Lasztócon ill. Széphalmon
van, ezúttal a „mátka-feleség" processus megfejtése céljából. Erről is Kazinczy ír Kis Jánosnak küldött
levelében (1814. febr. 26-án): „Mátka-feleség, mondom, mert Kriska neki sem nem mátkája többé,
sem még nem felesége - tegnap eggy nem tudom mely fonák és eddig csak Erdélyben gyakorlott
szokás szerént vele, Napának és a házhoz tartózandóknak jelenlétekben, már copuláltatván. - Hozzád
írt leveleimnek csomóját ő hozta meg nékem." Ekkor tárgyalhatták meg eló'ször a Mondolatot, melyről
Kazinczy részletesen beszámol Kölcseynek az 1814. márc. 16-án kelt levelében. Kölcsey erre 1814.
ápr. 3-án Álmosdról csak annyit válaszol, hogy „Szemere talán februárban [Pécelről febr. 6-án] ira
nekem valamit a Mondolat felől. Azon kicsinyt, melly SzGyörgyinek munkája öt vagy hat év eló'tt,
ha jól jön eszembe, Debrecenben láttam volt. A többit nem, s látni nem is óhajtom." Szemere nem
ennyire közömbös a Mondolat iránt, mert legalábbis Kazinczy 1814. ápr. 8-án azt írja erró'l Pápay
Sámuelnek küldött levelében, hogy „Somogyi Gidát (így nevezi a pajkos Vitkovics) derekasan meg
fogja kefélni Vig László, amint ezt csak Vitkovics leveléből tudom. De Vig Lászlón kívül Szemere
Pál is készül." Erről aztán 1814. ápr. 9-én Kölcseyt is értesíti. Nem sokkal ezután, május 16-án zajlott
le Szemere Pál esküvője 102 vendég jelenlétében, melyről ismét Kazinczy számol be Kölcseynek, s
ismét sajnálkozik azon, hogy Kölcsey nem lehetett jelen. (Kazlev. XI. 374-375.) Nem lehetett,
mert - Kazinczynak küldött leveléből tudjuk — családi bajai, testvéröccse házassága, s az ifjabbak
taníttatási problémái otthon marasztották. De éppen a fiatalok taníttatási ügyében végül is kimozdul,
s Pozsonyba utazik velük, onnan Bécsbe készül régi barátját, Kállay Ferencet meglátogatni. Ez a
pozsonyi út a Kölcsey-kutatás egyik rejtélye. Erről csak Kállaynak küldött, kétségbeesett, zaklatott
hangú (jún. 20-án kelt) leveléből tudunk annyit, hogy a bécsi utazás fatális okok miatt elmarad,
hallgatni akar, halálvágy és halálfélelem gyötri, mint írja: „Meghalni édes barátom, ezen gondolat
annyira mindennapi, és mégis mindig új, mindig szokatlan. Nincsen talán senki, aki kevesebbet vesz
tene az élettel mint én, és én is oly sokat vesztek." (Feltételezhető, hogy ez az érzés a forrása a nem
sokkal később, aug. 16-án írt Elfojtódás c. versében kifejeződő fájdalomnak is.)
Az egyetlen megtartó erő számára baráti szeretete, amelyről ugyanazon levélben így vall: „Egyedül
való örömim azon kevés órák valának, melyeket a ti karjaitokban a barátság s a szerelem karjaiban
töltöttem, s nem vérzők voltak-e ezek is?" Ez az elkeseredés és indulat még erősen élhetett benne,
mikor jún. 25-én (vagy egy-két nappal előtte) Pécelre, Szemeréék körébe ért, legalábbis Szemere
Krisztina (Képlaki Vilma) emlékkönyvébe írt sorai ezt igazolják:
Minden virágát életemnek,
Melyet még sorsom nyújtogat,
Vidám vagy gyászló szín alatt,
Örömimnek vagy keservemnek,
Barátság s Szerelem,
Tinéktek szentelem.

(1814. jún. 25.)

(A kéziraton áthúzva: Szné Stammbuchjába?) De már júl. 13-án Pécelről, ismét Kállaynak, nyugodt
hangú levelet ír: „A gyermek és az ifjú kialussza bánatjának részegségét, s új tárgyakban veszti el
magát. A férfiú nem feled többé, nyugodt külsővel, de terhének nyomását mélyen érezve megy útján
elébb-elébb, s a közügy iránt való forróság, s a tiszta szépnek s a tiszta jónak ideális érzete úgy hagyja
el lassanként mint a növendéket a gyermeki Unbefangenheit [ártatlanság]." E válság elmúltával majd
(júl. 23-án) könyveket kér, elsősorban a Mondolatot Helmeczytól, s aug. 1-én küld is értük valakit.
Az elkövetkező hónapok alatt - mint ez köztudott - készült el Szemerével közösen a Felelet a
Modolatra, melyről Vitkovics 1814. szept. 6-án azt írja Kazinczynak, hogy „Kölcsey és Pali Somogyi
Gedeon Uramnak Leckéket készttettek; rövid időn olvasni foghatod." (Kazlev. XII. 78.1.) Kölcsey
péceli „mulatása" 1814. nov. elejéig (5 —6-ig) tartott, majd visszatért Álmosdra a családi birtok meg-
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osztásáról tárgyalni. Még Almosdon elkészült márc. 6-ig a Csokonai-recenzióval, s áprilisban már
Csekén élt és gazdálkodott. De már nem annyira visszavonultan. Elment Nagykárolyba a megyegyű
lésre (1815. máj. 30.). Közben 1815 augusztusától egyre-másra érkeztek a hírek az „Antimondolatról", de még egyikük sem látta. Kazinczy izgatott, többfelé küld leveleket, hogy megszerezze a köny
vet. (Sikerül is neki szept. 15-re.) Szemere Pál is lelkesen várja, noha hiúságát sérti, hogy neve nem
került fel a címlapra (ez ügyben nyilatkozni is készül), Kölcsey, aki nem akarta kiadatni, nem is
számított arra, hogy végül megjelenik a kötet, előre tart a nyomdahibáktól, átírásoktól. Ez a fontos
és izgalmas esemény szükségessé tette a találkozást. Szemeréék végül hosszas készülődés után aug.
21-én útnak indultak, s 29-én értek Surányba Bayékhoz. Másnap már Kölcsey is ott volt, s onnan
írtak Kazinczynak szept. 1-én és 2-án. A viszontlátás öröme a kellemesen eltöltött péceli hónapok
után nagy lehetett, a beszélgetés - Szemere szavaival - „többnyire Bohógyi felől" folyt (Kazlev.
XIII. 145.), később előkerült Bayné, Szemere Teréz emlékkönyve is, s Kölcsey a következő, eddig
publikálatlan verset írta bele:
A rózsa volt öröm, remény a téli zöld,
Az elhervadtt, ez virít,
Illatja szép volt annak elhunytával is,
Ez szagatlan és rideg!
(Surány, Septemb 1. 1815.)
Ebben is feldereng a Kállaynak jún. 20-án írt, már idézett gondolat, a nosztalgia az „élet" iránt, s a
jövő „a hivatás" ridegsegebe való belenyugvás. Azért is figyelemreméltó e vers, mert 1815-ből a január
elsejei Lyány ült... és & bizonytalan keltezésű A reményhez c. verseken kívül többről nem tudunk,
ül. még egyről, melyet Csekén, 1815, júl. 22-én írt, de a kéziratot többszörösen áthúzva olvashatat
lanná tette. A surányi időzés szept. 20-ig tarthatott, ekkor utazott Szemere Kazinczyhoz, majd onnan
Lasztócra, s Kölcsey is visszatért Csekére. Ez a találkozás Kölcseyt ismét kimozdította magányából,
s később is átrándult Csekéről a 2 - 3 órányira fekvő Surányba. (1. Szemere Pál munkái III. Bp. 1890.
201. 1.) Itt találkozhatott a Bay-Szemere család barátaival, Teréz tisztelőjével Gulácsy Gáborral
(Gulácsy látogatásainak emlékét többszöri bejegyzés tanúsítja Teréz Stammbuchjában - olcsó böl
cselkedések, idézni talán felesleges.) Feltehetően ilyen alkalommal hívhatta meg a költőt Fülöpösdarócra, s ez alkalommal született 1816. szept. 30-án a Gulácsy emlékkönyvébe c. verse.
Szemere Teréz Stammbuchja egyéb látogatók emlékét is őrzi. Ismertebb név Dókus Lászlóé, aki
akkor újhelyi fiskális volt, (1830-tól Zemplén megye alispánja, majd országgyűlési követ, később
1841-től a hétszemélyes tábla elnöke) Kazinczy barátja és tanácsadója; bejegyzését „a puszta piperézett szépség" és „a szelídséggel ártatlansággal öszveköttetett természeti szépség" különbségéről
talán szükségtelen közölni. Az ismertebb nevű barátok közé tartozott még Lónyai László, aki 1848-ban
őrnagy lett (később, 1861-ben országgyűlési képviselő). Az Sz. Gy jelű lasztóci bejegyző valószínű
leg Szemere György volt, Szemere Pál öccse. A többi név viselőjéről nehéz ma már felderíteni valamit
(Bernát Anna, Maria v. Szentes, B. Sinka (?), Jos Bérner (?), akad egy4cét kiolvashatatlan név, s a
névjelek, melyeket feloldani nem nagyon lehet (T. I., T. E., W. L., G. J. (?), P. S., K. J., M. R., G. A.)
Az általuk bejegyzett versikék értéküket, franzeológiájukat tekintve kevés kivétellel alig különböznek
a maiaktól, ezért idézésükről - jó lelkiismerettel - eltekinthetünk. Egyet mégis ide iktatunk, nem
gondolati vagy Költői értéke, hanem inkább nyelvi érdekessége miatt: egy G. J. (?) monogramos
szerzőtől:
Drága a Szabadság tettszik uralkodni
Keserves a rabság nem jó jobbágykodni,
Még sem volt boldogabb soha sem nyugodtabb
Mint ha Rabja lehettsz [!] annak a kit szeretsz.
ízléstörténeti szempontból is tanulságos a gyűjtemény, de ez külön tanulmány tárgya lehetne (több
más megmaradt emlékkönyvvel együtt). Végül köszönettel tartozom Ghiczy Gáspárnénak az emlék
könyv adatainak publikálásáért.
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