
Fried István 

KÖLCSEY FERENC REBELLIS VERSE? 

A Tanácsköztársaság százharminchárom napja alatt érezte Vargha Gyula annak 
múlhatatlan szükségét, hogy az Irodalomtörténet című lapban közzétegye azt a 
Kölcsey Ferencnek tulajdonított verset, amelyet egykoron apjától hallott, aki viszont Fáy 
Andrástól hallotta - Kölcseynek tulajdonítva - elmondani.1 Jóllehet a konzervatív 
eszmeiségű Vargha Gyula által publikált szöveg hitelességében szinte senki nem 
kételkedett, sőt egy - a filológusok által később nem ellenőrzött - lábjegyzet megerősí
teni látszott mind Kölcsey szerzőségét, mind a szöveg hitelességét, az értelmezés és a 
datálás a későbbiekben már nem feltétlenül volt ilyen egyértelmű; akadt, aki 1838-ra, 
de legalábbis 1836 utánra keltezte, más, elsősorban Szauder József 1815-1825-re, 
magam a járom - átok motívum alapján az 1820-as évek közepére.2 A Zrínyi (Péter) 
- Rákóczi Ferenc utalás eléggé egyértelmű, viszont a Párizs-vonatkozás szintén többfé
le következtetést tett lehetővé, bár az utóbbi években a Napóleon-kiáltványra történt 
utalást fogadta el a legvalószínűbb magyarázatnak a kutatás. Fény derült Kölcsey 
evolucionizmusára, forradalom („rebellió"?) ellenességére, viszont Napóleon-fcwZfwszára 
nem. 

A vers körül kialakult bizonyosságot kissé megzavarta Vita Zsigmond,3 mindenek
előtt azzal, hogy Káldy Gyula zene- és művelődéstörténeti tanulmányai4 között meg
lelte a vers egy szövegváltozatát, majd dallamát, illetőleg annak további, a századfor
dulóig ívelő sorsát. Káldy egyértelműen a napóleoni háborúkhoz köti a költeményt, 
amelyben az 1848-as forradalom előhírnökét is fölfedezni véli, viszont olyan toldalék
kal publikálja, amely azt látszik bizonyítani, hogy az 1840-es évek közepén viszonylag 
széles körben ismerték. Egy a bökkenő, hogy nem Kölcsey verseként. Ami egyelőre 
csak azt sugallja, hogy a vers kétféle hagyományban élt: az egyik, amely Kölcsey 
szerzeményének tartotta, s egy másik, amely névtelen szerző alkotásának. 

A kutatásnak lényeges fordulatot adott Kerényi Ferenc, aki Egressy Gábor szavaló-
könyvében Átok címmel szövegváltozatra lelt. Egressy - szerinte - az 1838-1840 
közötti versekhez írta be az általa is a Kölcseyének tudott költeményt, és ez a tény, 
valamint az, hogy Kerényi Ferenc Vargha Gyula eddig figyelembe nem vett lábjegy
zetét komolyan vette, tudniillik azt, hogy Szontágh Pál Varghától (és minden bi
zonnyal Fáy Andrástól) függetlenül Kölcsey-versként tartotta számon, s kérdezte meg 
Gyulai Páltól, miért hiányzik a költemény Kölcsey műveinek kiadásából, szinte eldön
teni látszott a valójában föl sem vetett kérdést: Kölcseyé-e a vers? Igaz, hogy Vargha 

1 VARGHA Gyula, Kölcsey rebellis verse. It 1919. 316. 
2 Vö. Kölcsey Ferenc összes művei. S. a. r. KERECSÉNYI Dezső. Budapest, [1943.], Kölcsey Ferenc összes 

művei. I. S. a. r. SZAUDER József és SZAUDER Mária. Budapest, i960.; Kölcsey Ferenc válogatott művei. 
S. a. r. FENYŐ István. Budapest, 1975.; FRIED István, Filológiai megjegyzések néhány Kölcsey-műhöz. In „A 
mag kikél". Előadások Kölcsey Ferenc születésének 200. évfordulójára. Szerk. TAXNER-TÓTH Ernő. 
Budapest - Fehérgyarmat, 1990. 68-69. 

3 VITA Zsigmond, Egy Kölcsey-vers útja és változatai. ItK 1964. 195-198. 
4 KÁLDY Gyula, A szabadságharcz dalai és indulói. (1848^9). Budapest, [1895.] Vö. még: Uő., Az 

1821-1861. években keletkezett magyar történeti énekekről és indulókról. Budapest, 1895.; A szabadságharcz 
dalai és indulói. 1848-49 zeneszóban. Énekre és zongorára átírta: HUBER Sándor. Budapest, é. n. [OSzK 
Zeneműtár Növedéknaplója szerint: 1905.] 

5 S bár Vargha Gyula közlése 1919-ben jelent meg, egészen 1943-ig erről nemigen látszott tudomást 
venni a Kölcsey-kutatás és -kiadás. 

6 KERÉNYI Ferenc, Rebellis vers vagy átok? ItK 1982. 59-60. 
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Gyula még csak Kölcsey rebellis verséről értekezett, s nem a Rebellis versről, s az is igaz, 
hogy érdekes módon Kölcsey életében nem bukkant föl a költemény, csak halála után, 
méghozzá - Egressyt leszámítva - bizonytalan emlékezések keretében (Vargha Gyula 
apjától hallotta Fáy nyomán!) és semmiféle egyéb adatunk nincsen, kéziratunk vagy 
töredékünk sincsen, a kutatás bizonyosra vette a szerzőséget, nem kételkedett az 
emlékezések hitelességében. 

Ami az utóbbi állítást illeti: teljes joggal. Az emlékezések hitelesek. Vargha Gyula 
édesapja, Vargha János (1804-1886) 1831-től Káván, Puky Mártonnál volt nevelő. Itt „a 
nemzet politikai és irodalmi életében [több] számottevő egyénnel alkalma volt [...] 
megismerkedni, köztük Fáy Andrással is."7 Valóban, 1848 előtt Puky Márton volt a 
monori járásban található birtokosok közül a legtehetősebb; Fáy és a Puky-család 
között a kapcsolat azonban még régibb, sőt 1840-1848 között Fáy birtokait a Puky-
család bérelte.8 Tehát Fáy András és Vargha János valóban több ízben találkozhatott, 
éppen lehetett szó Kölcseyről, a versről, amelyet nem mertek (?) leírni, csak szóban 
terjesztettek. Számomra nem egészen világos, hogy miért ne merték volna leírni, ha 
1848-ig kiadni bizonyára nem is volt lehetséges. Ha Fáy András 1848 előtt már tudta 
a verset, miért nem jelentette meg 1848-49-ben? Nem valószínű, hogy ne talált volna 
orgánumot, amely vállalta volna a közlést. A verset Petőfi Sándor minden bizonnyal 
lelkesen fogadta volna, az ő Kölcsey-képébe beleillett; kár, hogy nem jutott el hozzá. 
Persze, az is lehetséges, hogy csak 1849 után találkozott Fáy András a verssel. Hiszen 
arról nincsen adatunk, hogy pontosan mikor adta át szóban Vargha Jánosnak a hagyo
mányt. 

Vargha Gyula publikációjában Galamb Sándor szóbeli értesítésére hivatkozik, aki 
Szontágh Pálnak Gyulai Pálhoz, 1887. október 17-i levelére utal. A levél létezik, ma is 
ott van, ahol Galamb Sándor olvashatta, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárá
ban.9 A bennünket ezúttal érdeklő levélrészlet ekképpen hangzik: 

„Mért hagyta ki a' Franklin társulat a' „Kölcsey" Illik kiadásából a' következő K.-féle verset, 
melylyet ifjúkoromban kéziratban, vagy könyvnélkűl tanulva megterjeszthettünk [!] csak, 's 
melyly valóban, ha kéziratban nem volna is meg, ugyancsak magán tartja a' Kölcsey-bélyeget, 
- A' vers ez: 

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." 

A Kölcsey-„féle" verset Szontágh ifjúságában, az 1840-es években hallhatta, terjeszt-
lette, szintén érdekes módon Madách Imrével való levelezésében nem bukkan föl. 
\nnyi bizonyos, hogy nagyon közel áll az eddig ismert változatokhoz; a szövegha
gyomány erősen tartotta magát. A költemény rövidségével, „történeti" sorával alkal
masnak bizonyult arra, hogy túlélje a ki nem nyomtathatásból következő elkallódás 

7 SZABÓ Gizella, Vargha Gyula élete és irodalmi munkássága. Budapest, 1932. 5. 
8 A Puky-családról: Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye. Budapest, 

1910.] I. 69. 82. II. 293.; BADICS Ferenc, Fáy András életrajza. Budapest, 1890. 100. Fáy András tudósította 
>uky Mártont Kölcsey haláláról: PUKY József,'Fáy András levele a Lánczhídról. Vasárnapi Újság, 1899. 48. 
z. 

9 OSzK Kt. Levelestár. 
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veszélyeit. Már most lehet felelni arra, hogy miért kapcsolódott Fáy (?), Szontágh és 
Egressy tanúbizonysága alapján Kölcseyhez. A járom - átok motívum összekapcsolása 
föllelhető Kölcseynek több versében (Vigasztalás, A szabadsághoz), Rákóczira utal a 
Fejedelmünk hajh (De Bujdosóknak sírja te / Pontus határain...), a Zsarnok, a Himnusz; 
Napóleont említi a Vanitatum vanitas; Zrínyit két verse is, igaz, a Zrínyi második éneke 
csak 1840-ben jelent meg, és valószínűsíthető (később lesz róla szó), hogy Egressy az 
Átok című verset egy évvel korábban másolta szavalókönyvébe... Egyszóval a költe
mény motívumai, bár nem ily zsúfoltan, a Kölcsey-költészetre általában jellemzők. 
Kérdés, hogy kizárólag (vagy elsősorban) Kölcsey költészetére-e? Arról az apróságról 
nem is szólva, hogy a versben Zrínyi Péterről van szó, Kölcsey viszont minden esetben 
Zrínyi Miklóst énekli meg. 

Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Jókai Mór Eppur si muove. És mégis mozog a föld 
(1872) című regényében10 a megörökített Csittvári krónika tartalmazza többek között 
„Az utolsó Zrínyinek fogságá"-t; „Mikes Kelemennek, Rákóczi titkárának siralmas 
levelei"-t „Rodostó partjáról"; valamint „I. Napóleon proklamációjá"-t „a magyarok
hoz", tehát a költemény nyersanyagát. Igaz, Jókai „időszámítása" nem pontos, Jenőy 
Kálmánban főleg Kisfaludy Károly, részben Katona József és a debreceni kollégiumra 
gondolva Csokonai Vitéz Mihály vonásait ötvözi - de mindenképpen a kollégiumi 
költészetre utal, mint ahogy a regényeiben sűrűn előforduló énekek jórészt a nemesi 
közköltészet darabjaiból valók, amelyek egyike-másika a folklórból került oda vagy 
folklorizálódott. Korábban Kisfaludy Sándor verses önéletrajza11 örökít meg versünk
kel rokon mozzanatokat: 

Napóleon ígért néked 
Ausztriától elválást, 

Alkotmányt nem tizedelttet, 
És független önállást; 

Rákoson nagy nemzetgyűlést, 
Szabad királyválasztást, 

Szabad világ-kereskedést, 
S abban semmi nyommasztást.12 

Igaz, a magyarok hívek maradtak; s mint tudjuk, Kisfaludy Sándor az osztrák 
részről méltatlanul becsmérelt inszurrekció apologétája lett. De a Napóleon-kiáltványt 
részletező szakasz mellé idézek egy másikat is: 

Bécs-Újhelyben borzadoztam, 
Hol törvényink sérvével 

Zrínyit, Frangepánt s Nádasdyt 
Önkényt s hóhér veszté el. 

Itt már egyértelműen Zrínyi Péterről van szó. A nemesi-nemzeti sérelmeket élete 
végéig számon tartó Kisfaludy közvélekedést tolmácsolt. Még egy, más jellegű adatot 

10 JÓKAI Mór, Eppur si muove. És mégis mozog a föld. Budapest, 1965.1. 21-22. 
11 KISFALUDY Sándor, Regeköltőnek hattyúdala XVI. énekben. In Hátrahagyott munkái. Kiadta: TOLDY 

Ferenc. Pest, 1871.1. 34. 
12 Vö. Kisfaludynak 1809. máj. 11-i levelével, amelyet Szegedy Rózának írt: „Bonaparte egy magyar 

proclamatiót eresztett a magyarokhoz, melyben azt mondja, hogy becsüli és szereti ezt a nemes és 
nagyszívű nemzetet, ugyanazért úgy jön hozzájok, mint barátja. Reményli is, hogy az insurrectio nem 
ellene fogott fegyvert, hanem hogy őseik szokása szerint Rákos mezején királyt válasszon kebeléből 
magának." Uo. IV. 52. 

13 Uo. 1.135. 
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hozok a vers motívumainak a közköltészetben is föllelhető jellegére vonatkozólag. A 
maradék részéről elhangzó vagy el nem hangzó átok motívuma jelenik meg Erdélyi 
János gyűjteményében (a darabot Sárospatakról kapta): 

Módi ruhánk azért úgy nyúljon, 
Hogy kevés vagyonunk ne pusztuljon, 
így aztán nem átkozzák hamvaink 
Miattunk, szegény maradékaink.14 

Magam is hiszem, hogy versünk egybecseng több Kölcsey-vers részletével, de 
ugyanúgy egybecseng nem Kölcsey-versek részleteivel is; az meg köztudott, hogy bár 
a nemesség egésze elutasította Napóleon ajánlatát, a kiáltvány terminológiája megfelelt 
a nemesi frazeológiának, és tudunk olyan megnyilatkozásról, amely éppen a versünk
ben visszhangzó szabadságígéretre hivatkozik.15 így például a Nobilis Hungarus ad 
Hungaros című röpirat: „A nagy Napóleon itt van, ő hazánk békéjét és függetlenségét 
ajánlja föl, és második atyánk és a szabadság helyreállítója."16 

Még egy meggondolkodtató mozzanatra hívnám föl a figyelmet. Hiába közölte 
Szontágh Gyulaival (aki emlékezhetett az 1840-es évekre) a verset, Gyulai Pál a jelek 
szerint egyetlen lépést sem tett azért, hogy a költemény belekerüljön Kölcsey gyűjte
ményes kiadásaiba. Vajon miért? Királyhűségből? Ellenkezett a maga számára kialakí
tott Kölcsey-képpel? Nem tudok felelni; annyi bizonyos, hogy három esztendővel a 
Szontágh-levél után mond beszédet Gyulai Kölcsey „születésének százados évforduló-

14 ERDÉLYI János (szerk.), Népdalok és mondák. II. Pest, 1847. 249. A Zrínyi vére ... kezdetű vers 
motívumrokonsága a kuruc költészetig, a népköltészetig, valamint a nemesi közköltészetig vezethető 
vissza. Itt csak egy-egy példával érzékeltethető, hogy mily kiterjedt a versben található motívumok 
köre. ÚjvÁRY Tamás, Ricsány fógenerális töredelmes gyunása és keserves penitenciatartó zsoltára (In A kuruc 
küzdelmek költészete, II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára. Vál. és s. a. r.: VARGA Imre. 
Budapest, 1977. 486-488.) című versében olvassuk: „Nádasdi és Zerínyi, Frangepán ölíse, S több 
míltóságos urak rútul elvesztíse [...] Állj bosszút nagy Úristen ..." Magyarországnak veszedelmérűl 
Philusszal való keserves beszélgetése annak az kinek: „Nagy romlást tettetek most Magyarországban, 
Rákóczit és Zrínyit kevervén mocsokban [...] Ó fiak, rossz fiak, háládatlan fiak! Mért vagytok szerzői 
végső romlásomnak [...] Viperák fajzati, úgy bánnak anyjokkal, Születvén, kirágják béleket fogokkal, 
S azért kárhoztatnak háládatlanokkal, S ím, engem is megvert Isten ily fiakkal." (Uo. 47-50.) Népkölté
szeti példa: Csongrád megyei gyűjtés. Szerk.: TÖRÖK Károly. Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam. 
Szerk.: ARANY László és GYULAI Pál. Pest, 1872.: „Most a német parancsol [...] Nincsenek igaz nagyok, 
Kapitányok, hadnagyok, Megholt Zrínyi, Rákóczi [...] De így kell a magyarnak, Hogy a német 
gavarnak Szolgáljon, érdemiette, Hazáját megvetette ..." (168-169.) Ennek romlott szövegű, töredékes 
változata: Nagyszalontai gyűjtés. Kodály Zoltán közreműködésével szerk.: SzENDREY Zsigmond. 
Budapest, 1924. 75. Nemesi közköltészet: A cseleji Kolosi-család hagyatékából származó versek és 
prózai művek gyűjteménye II. r. OSzK Kt Quart. Hung. 1581.: „Édes hazánk Fijai Boldogult bájnokjai 
Tekintsetek rabságunk [...] Rákóczy édes vérünk! Régi híres vezérünk Kért az égbelieket Ne hadjanak 
benünket[!] Hat ez hívségünk bére? Azért omlik ki vére Sok-nemes magyar fiának Zrínyinek 's 
Nadasdinak?" Ugyanez másolatban a szerző megnevezésével: Irta FARKAS Lászlóné Szeghvaron Nemes 
Szála Vármegyében. A gyűjtményben található a Napóleon epitaphiuma (Corsica me genuit ...) c , 
ekkoriban elterjedt epigramma. Bölöni Farkas Sándor 1816. szept. 16-án értesíti Szemere Pált, hogy a 
napokban Wesselényivel együtt olvasta Rákóczi „életét, franczia kiadást, s Nádasdi és Zrínyi pro
cesszusát". WALDAPFEL József, Irodalomtörténeti adatok Rákóczi emlékének történetéhez. ItK 1935. 167-175. 

15 Ez viszont idézet a proklamációból: „szerezzétek [...] vissza nemzeti léteteket, régi szabadságtokat, 
függetlenségteket". (Az én kiemelésem. F. I.) A proklamáció megjelent 1848-ban, a Hazánk 200. számá
ban, továbbá: Vasárnapi Újság, 1867. 46. sz.; közölte KERESZTESI József, Magyarország polgári és egyházi 
közéletéből. Budapest, 1882. 407-408. (Első kiadás: 1868.) Vö. még: KOSÁRY Domokos, Napóleon és 
Magyarország. Budapest, 1977. 184. 

16 Idézi: WERTHEIMER Ede, /. Napóleon viszonya Magyarországhoz. Budapesti Szemle, 1883. 77. k. 169. 
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ján", utolsó versének a Zrínyi második énekéi nevezi meg, a Szontágh küldötte nyolc 
sorról hallgat.17 

Még annyit, hogy Kölcsey hagyatékának gondozói sem látszanak tudni erről a 
versről. Az első másoló, Obernyik Károly naplójában18 megemlékezik az Országgyűlési 
naplóról, amelynek kiadására az 1840-es esztendőkben éppen úgy nem lehetett számíta
ni, mint versünkére, és a következő másoló, Pap Endre, noha részletes levélben szá
molt be Szalay Lászlónak a küldendő anyagról, a költemény nincs közötte.19 Nem 
teljesen kizárható, hogy talán a töredékek között megvolt, de nagyon valószínűtlen. 
Azt kockáztatom meg, hogy az Obernyik és Pap Endre által másolt, majdnem teljes 
Kölcsey-hagyatékban 1838 körül már nem volt megtalálható. 

A filológiai adatok és feltevések mellé a Kölcsey-világnézet elemzőinek érvelését 
állíthatjuk. Az 1950-es évek irodalomtörténet-írásának jól jött ez a nyolcsoros, bizonyí
tani lehetett Kölcsey vélt forradalmiságát. A legújabban Kulin Ferenc foglalkozott ezzel 
a kérdéssel. Kiadásában zárójelbe tette a Rebellis vers címet, helyesen, hiszen az bizo
nyos, hogy nem Kölcseytől származik, és fölvette az Átok című változatot (Kerényi 
Ferenc közlése nyomán).20 1989-es dolgozatában azonban - úgy vélem - túl messzire 
ment: „A vers [...] -ha csak logikai jelentését nézzük - nem több, mint a nemzetijüggetlenség 
kivívásának nagy lehetőségeit mindig elszalasztó nemesség ingerült bírálata. Am esztétikai 
jelentése nem merül ki ebben. Mint ahogyan Berzsenyi nemzetostorozó ódái az önvédelmi 
harcra való felszólítást is jelentették, Kölcsey keserű átkozódása is felhívás, sőt kényszerítés az 
ellenállásra ..." Alább Kulin egybefogva versünket a Zrínyi második énekével, úgy véli, 
hogy a „Zrínyi és Rákóczi nevével fémjelzett nemesi-ellenzéki erőszakideológia" 
ötvöződik „a maga polgárosító törekvéseivel."21 

Számomra nem egészen világos, hogy miképpen válhat el egy vers, egy „nyelvi 
műalkotás", ha úgy tetszik: esztétikai produktum, „logikai jelentés"-e az „esztétikai 
jelentés"-től, egyáltalán az „esztétikai jelentés" fogalomként számomra nem egyértel
mű. Ugyanis egy vers, bármely vers „jelentésé"-ben nemcsak gondolatmenete foglal
tatik benne, hanem az a mód is, amiképpen ez a gondolatmenet „művészileg", „eszté-
tikai"-lag artikulálódik. Egyik sem fölé- vagy alárendeltje a másiknak, mindkettő 
kölcsönösen feltételezi egymást (most tekintsünk el a nonszensz-költeményektől, 
esetleg a képversektől vagy egyes izmusok versfelfogásától, amely a - messze nem 
teljesen tetszőlegesen összeállított - hangzástesteknek nemcsak fonetikai, hanem 
szemantikai jelentőséget is tulajdonít). Kölcsey Ferenc a felvilágosodás legnemesebb 
eszméinek örököseként nyilvánvalóan törekedett ama megfogalmazásbeli „világos-
ság"-eszmény megvalósítására, amely a verset is a meggyőzés eszközévé tudta tenni, 
viszont éppen az 1810-es évek „érzelmi iskolájá"-t járva a túlfeszített érzelmekből 
következő, „hyperbolákkal teli" előadásmódnak is helyet adott lírájában. Más kérdés, 
hogy gondolati költészetében (ugyan nem a didakszist, hanem) a gondosan kiszámított 
szerkesztést, a „logiká"-t érvényesítette. A Zrínyi második éneke (amelynek alkotáslélek
tani vizsgálata is elvégezhető, hiszen Szauder Mária közléséből pontosan követhetjük 

17 GYULAI Pál, Emlékbeszéd Kölcsey Ferencz születésének századik évfordulóján. Akadémiai Értesítő, 1890. 
515. Vö. még: Kölcsey költői és prózai munkái. Gyulai Pál dr. előadásai után kiadják: DEMEK Győző és ifjú 
MATIRKÓ Bertalan. Budapest, 1888/89-iki tanév II. fele. 

18 Obernyik Károly naplójából. Napkelet, 1857. 654-656., 688-690. 1838. dec. 7-én közli, hogy le akarja 
másolni Kölcsey e művét. 

19 FRIED István, Kölcsey Ferenc ismeretlen versei. Szabolcs-Szatmári Szemle, 1979. 4. 25-36. 
20 Kölcsey Ferenc összes versei. S. a. r. KULIN Ferenc. Budapest, 1988.; Budapest, :1990. 
21 KULIN Ferenc, A XVIII. századi francia forradalom árnyékában. (Az erőszak dilemmája a felvilágo

sodás és a reformkor irodalmában). In Tanulmányok a francia forradalom történetéről. Szerk.: VADÁSZ 
Sándor. Budapest, 1989. 243-248. 
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a vers elkészültét)22 joggal hivatkozik a „Törvény"-re, amelynek nemcsak nemzetsor
sok vannak alávetve, hanem a vers felépítése is. Más kérdés, hogy ez a párbeszédes 
költemény, az allegorikusán értendő sors révén jóval több, mint „ingerült bírálat", 
történetfilozófia is, kapcsolatban (legalábbis tárgy- és képzettörténetileg) a XVIII. 
századi nemzethalál-„elméletekkel", például Montesquieu-ével és Gibbonéval, amelyek 
Róma példáján érzékeltették a közömbös történelem kérlelhetetlenségét. Ehhez számít
suk az egykori megbírált, Berzsenyi Dániel ihletését, aki a már a magyarországi latin 
költészetben továbbgondolt, eredetileg horatiusi fogantatású „elfajzás" nemzetrontó 
hatalmát emelte történelmi távlatba. Hogy ehhez a Rebellis versnek nevezett nyolcsoros 
mennyiben párosítható, erősen kétséges; hiszen Kölcsey Zrínyi-verseiben Zrínyi 
Miklósra, itt vitathatatlanul Zrínyi Péterre történik utalás, s a hősi halálával vagy hazát 
féltő költészetével példát mutató történelmi személyiség nemigen hozható közös 
nevezőre egy balul sikerült összeesküvésben való részvétel miatt kivégzett, bár hőssé 
magasztosuló személyiséggel. Emellett versünk hangvétele inkább emlékeztet paszk-
villuszra, mint gondolati versre. Túlfeszítettnek vélem az „átkozódás" felhívó jelle
gének hangsúlyozását, a Zrínyi második énekéhez képest versünk alkalmisága látszik 
valószínűsíthetőnek, és „polgárosító törekvést" beleérezni (akár a Zrínyi második éneke 
„esztétikai jelentés"-ébe) szövegszerűen aligha indokolható. 

Azért foglalkoztam viszonylag részletesebben Kulin Ferencnek kevéssé szerencsés 
megfogalmazásával, mivel a Zrínyi második éneke és a Zrínyi vére mosta Bécset ... kez
detű verseket messzebb érzem egymástól, mint a kutatás érezte eddig. Ha Szauder 
datálását fogadjuk el, akkor az 1815-1825 közötti időszakra tehetjük keletkezését, s a 
Vigasztalás alábbi soraihoz kapcsolhatnék: 

S ha a szabadságért folyt vér 
Átok leend, s a pályabér 
Vagy járom, vagy halál ... 

A vers elemei azonosak, csakhogy a lehetőségek birodalmába áttett helyzet s a 
Zrínyi vére ... konkrét közönséget megszólító gesztusa szintén lényeges eltérésekről 
tanúskodik. Valójában Kölcsey pályájának különféle korszakaiban (az 1820-as, majd 
az 1830-as években egyként fölbukkannak, igaz, eltérő szövegkörnyezetben, eltérő 
kontextusban, egyfelől a nemzethalál, másfelől viszont a történelem képei. Ami bök
kenőt okozhat: mennyire egyeztethető össze a Kölcsey-életművel az, hogy költőnk a 
napóleoni ajánlat elfogadását vagy akár megfontolását is helyeselte volna. Hiszen a 
Zrínyi második éneke keletkezési körülményeit jól ismerjük: tudjuk a szövegváltozatok 
révén a kifejtendő idea nyelvi fejlődését, a politikai események befolyását (mint 
Kölcsey egy 1838-as levelében írja Szemere Pálnak: „A mi politikai állásunk borzasztó; 
s nekem ezzel mind a nemzetre, mind üldözés alatti barátimra, mind magamra nézve 
sokat kell tépelődnöm,,); az életmű egyik legtöbbet vitatott alkotásáról, a Vanitatum 
vanitasról legalább az 1833-as önéletrajzi levélből kapunk némi ismeretet, motívumait 
viszonylag könnyűszerrel lelhette föl a Kölcsey-kutatás más lírai darabokban. Csak 
éppen a Zrínyi vére mosta Bécset ... áll szinte értelmezhetetlenül a Kölcsey-pályán, mivel 
sem a keltezésre, sem a címre, sem a pontos (hiteles!) szövegre vonatkozólag nincsenek 
(teljesen) megbízható információink. Az Átok ellen nem az szól, hogy Kölcseynek több 
ilyen című költeménye van. Kölcsey verseinek címadásával nemigen törődött, olykor 
a kiadvány szerkesztője írt címet a címtelenül érkező Kölcsey-sorok fölé; a hagyaték 

22 Tévesnek bizonyult SOLT Andor feltételezése, miszerint Obernyik a Zrínyi második énekére gondolt, 
mikor „Néhány apróbb, ki nem adott s némileg el sem végzett vers"-ről szólt: Kölcsey halála és hagyatéka. 
ItK 1938. 375-393. Az említett vers mellett nyilván ott voltak (lehettek) a vers készültét mutató változa
tok. SZAUDER Mária, Zrínyi második éneke. ItK 1981. 99-105. 

107 



leírása során is emlegetnek cím nélkül olyan Kölcsey-költeményeket, amelyek aztán 
címmel ellátva jelentek meg az 1840-es gyűjteményes kiadásban; Pap Endre, maga 
bevallja, hogy egyik-másik vers fölé ő írt címet.23 Tehát az Átok ezen az alapon elfo
gadható lenne. Csakhogy nem elképzelhetetlen, hogy Egressy Gábor a hallott vagy 
másolatban terjesztett vers utolsó szavát maga írta címként szavalókönyvébe. Minden
esetre sehol másutt, sem Fáy András közvetítésével, sem Szontágh Gusztáv kéziratá
ban nem találjuk meg ezt a címet (mást sem), a század végi kották pedig még Kölcsey 
Ferenc szerzőségéről sem tudnak. Azt megkockáztathatjuk, hogy ismereteink szerint 
perdöntő adat nem bukkant föl Kölcsey Ferenc vitathatatlan szerzőségére vonatkozó
lag. Egressy Gábor szavalókönyvében ugyan ott leljük a vers alatt Kölcsey nevét, 
de például kétséges, mely esztendőben írta le, kitől hallotta (bizonyosan nem Kölcsey-
től), minek köszönhető, hogy a szövegben apró javítások találhatók, nemcsak az a 
kettő, amelyet Kerényi Ferenc közölt, hanem a hatodik sorban a nem-et is más szóból 
írta át Egressy, s a verset befejező átok szó kezdő betűjét javította Á-ra. Kerényi meglá
tása helyes: az 1838 és 1840 között készült versek koszorújában helyezkedik el az Átok, 
egy lapon Erdélyi János Bálvány ozásával, melyet a cím bizonysága szerint 1839-ben 
írhatott le (az 1841-es közlés már Kifakadásként adja a költeményt);25 igaz, előtte a 
kéziratos kötetben az 1838-as keltezésű, de az Emlény 1841-es kötetében publikált Kont, 
az 1839-es Egy gyermek születésére (Erdélyitől), Vörösmarty Szózata (1836., az 1837-es 
Aurorában jelent meg) található; a következő lapon Imre testvérem' hattyúdala, a költő 
halála előtt három nappal készült költemény (1840-ből), majd saját műve, Kazinczy 
Gábor' emléklapjaiba, 1840. márciusából, Vörösmarty két verse, Lengyelország (1841-ben 
jelent meg, Az élő szobor), illetőleg Liszthez (Liszt Ferenchez, szintén 1841-ben látott 
napvilágot). Ezután egy (Fáy Andrásnak adományozott) Petőfi-vers kézirata következ
ne, ha nem vágta volna ki. Egyszóval szoros időrendről nem beszélhetünk, ha a versek 
egymásutánját vizsgáljuk. Annyi bizonyos, hogy a Bálványozás és az Átok ugyanavval 
a tintával van írva, míg a kötetben többféle tinta fedezhető föl. 

Akad azonban egyvalami, ami az 1839-es lejegyzést valószínűsíthetné. Káldy Gyula 
egyik kiadványában elárulja, hogy a Zrínyi vére ... kezdetű dalt Oszrovszky Józseftől 
kapta,26 aki 1839-40-ben Pozsonyban volt jurátus, ügyvédi vizsgáját 1840-ben tette le, 
s ezután hazament Szegedre. Nem elképzelhetetlen, hogy Osztrovszky jurátuskorának 
emléke volt az alapszöveg, amelyben a pecsovicsokat gúnyoló záradék járulhatott. 
Történeti-etimológiai szótárunk (TESZ) az 1844-es esztendőből hozza az első nyomta
tásban lelt adatot a „pecsovics" szó előfordulására vonatkozólag. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ebben az esztendőben terjedt el köznevesült formája; Tóth Béla Magyar 
anekdotakincs című gyűjteménye II. kötetében idézi - Madarász József emlékiratai 
alapján - Pecsovics feltűntet a magyar megyei-közéleti történelemben, méghozzá az 
1839-es esztendőhöz kapcsolva. Természetesen kizárólag Madarász József emlékezése 

23 SZABÓ G. Zoltán, A Kölcsey-versek címadásáról. Egyelőre kéziratban. Vö. még: 19. sz. jegyzetben i. m. 
24 OSzK Kt. Fol.Hung. 1754. 
25 T. ERDÉLYI Ilona, Az ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Budapest, 1965. 131-132. 
26 KÁLDY, A szabadságharc ... Vö. KERÉNYI, i. m. 
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sem jelentheti az évszám bizonyosságát.27 Annyit kockáztatok csupán meg, hogy az 
1830-as évek végétől, kezdődhetett meg a „pecsovics" pejoratív jelentésének, Tolna 
megye határait átlépő terjedés, az 1844-es nyomtatott közlés az általános (országos) 
ismertséget dokumentálja. Osztrovszky hallhatta a versikét (és a dallamot?) az 
1839^40-es országgyűlésen Pozsonyban, de nem zárhatjuk ki teljesen azt sem, hogy 
Szegedig jutott el az ének. Amennyiben a versikéhez kapcsolódó, pecsovicsokon 
ironizáló záradék egykorú a versikével, inkább az 1840-es évek eleje tetszik valószínű 
keletkezési évszámnak; amennyiben a záradék később egyesült a versikével, annak 
hangulata, motívumai korábbi „alapszöveget" feltételeznek. A fő kérdés az: vajon a 
napóleoni ajánlat oly erősen élt-e a közvéleményben, hogy az 1830-as esztendők 
második felének kedvezőtlen politikai fordulatai nyomán versbéli hagyománnyá tudott 
válni? További bökkenő: az inszurrekció, a „győri vitézség" éveiből fennmaradt, 
Pálóczi Horváth Ádám és mások által megőrzött, de Jókai Mórhoz például az apja 
révén eljutott (legalábbis így szól a legenda; a Névtelen vár ének-utalásai szerint Jókai 
jól ismerte a XIX. század első évtizedének inszurrekcios dalait) énekekben nem lelünk 
megfeleléseket a Zrínyi vére mosta Bécset ... kezdetű énekkel. Esetleg némi időnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy kitessék: talán a törpe kisebbség mégsem tévedett nagyon 
nagyot, amikor a proklamáció szabadságígéretét komolyan vette, hiszen az Udvar 
nemességgel szemben tanúsított magatartása a továbbiakban sem volt méltányosnak 
mondható. Az azonban újabb bökkenőként jelentkezik, hogy miért Kölcseynek tulajdo
nították ezt a verset, igaz, nem a Kölcseyhez a legközelebb állók, tehát nem Szemere 
Pál, Wesselényi Miklós, Pap Endre vagy Obernyik Károly, miközben élt és öröklődött 
az a hagyomány, amely szerző nélkül idézte-énekelte? 

A kérdések tovább sorolhatók, mindenütt kétségekre lelünk; és jóllehet nyilvánvaló, 
hogy Kölcsey Ferencnek nem valamennyi alkotása maradt meg, ilyen bizonytalan 
szöveghagyományú, ennyire sok ellenvetést kihívó verse nem akad még egy. Azt a 
reményt sem szabad feladnunk, hogy levéltárakban, könyvtári kolligátumokban, 
folyóiratokban több ismeretlen Kölcsey-mű lappang, de eddig a Zrínyi vére ... autog-
ráfja után a nyomozás eredménytelen maradt. Ellenben onnan került elő egy újabb 
változat, ahol az irodalomtörténészeknek már régebben is keresniök kellett volna, 

27 TÓTH Béla, Magyar anekdotakincs. Budapest, 1917. II. 243-244.; MADARÁSZ József, Emlékirataim 
1831-1881. Budapest, 1883. 79-82. („Tolnai dolgok. Kubinszky és Pecsovics elnevezések"). Vö. még: 
Lajos KISS, Slawistik und die ungarische Sprachwissenschaft. Studia Slavica, 1974. 3-4. A „pecsovics" 
:erjedése szempontjából fontos tény, hogy írásbeli, jóllehet nem nyomtatott előfordulása szintén 1839-re 
:ehető. Vö. Csapó Dániel levele Bezerédy Istvánhoz. In Évszázadokon át. Tolna megye történetének olvasó
könyve I. Szerk.: K. BALOG János. Szekszárd, 1978. 400. Más, egykorú, írásos adat: BRAUN Sándorné, 
Tolnavármegye és a rendi országgyűlések (1807-1847). In Tanulmányok Tolna vármegye történetéből. VIII. 
szekszárd, 1978. 160. Szóbeli terjedését segítették az 1839-es, Tolna vármegyei kötetválasztás alkalmá-
)ól keletkezett énekek, amelyekből két jellemző részletet idézek: „Nem kell nekem pecsovics már, 
hosszabb az, mint török, tatár ..." „Svastics, Korniss, Festetits, Három piszkos pecsovics ..." BODNÁR 
stván, A „Kubinszki"- és Pecsovics-világ Tolna vármegyében. Vasárnapi Újság, 1905. 1-6. sz.; Uő., GÁRDO
NYI Albert, Bezerédj István. (1796-1856). Budapest, 1920. II. 5-72. Más adatközlés e Tolna megyei 
cortesnóták Kölcsey-vonatkozására utal: „Elhunyt Kölcseynk 's a' nagy Vesselényi Apánkat a' rágalom 
selszövényi Bekerítek? A' Magyart hát ki védi? Hanem a' nagy lelkű Bezerédy." Vágner Samu, varsádi 
tvangélikus lelkész őrizte meg e kortesnótákat tartalmazó füzetet. Vö. TOLNAI Vilmos, Kortesnóták a 
Cubinszky-Pecsovics világból. ItK 1915. 471^176. E közlések több szempontból fontosak. Egyrészt a 
'ecsovics tulajdonnév köznevesülését 1839-re rögzítik, másrészt, minthogy Bezerédj Istvánhoz, illetőleg 
i nagy port felvert tolnai követválasztáshoz fűződnek, megengedik a feltételezést, hogy az országos 
erjedés is gyorsan mehetett végbe, az 1839-40-es országgyűlésen megjelentek ismerhették az esemé-
lyek közjogi, politikai és pittoreszk vonatkozásait. így nem elképzelhetetlen, hogy a Zrínyi vére ... 
;ezdetű vers pecsovicsokra vonatkozó toldaléka (záradéka) nem 1844 körül, hanem korábban keletke-
ett. 
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nevezetesen a Napóleon felhívásának magyar visszhangjáról szóló tanulmányokban. 
Kosáry Domokos Napóleon és Magyarország című értekezésében idézi József nádor 
titkos archívumából Réz József orvos esetét, és lábjegyzetben - kissé meglepetéssze
rűen - hivatkozik Pongrácz Lajos egy közlésére a következő megjegyzéssel: „Napóleon 
proklamációjának egyik példányára bizonyára egykorú kéz írta rá: »Francziaország 
kinált szabadságot, el nem fogadtátok! Járom néktek magyarok!«"28 A lelőhely meg
adásán kívül más a lábjegyzetben nem található. A kérdéses helyen Pongrácz Lajos 
Hang a napóleoni időkből címmel valóban sugallja, hogy a közlendő vers a proklamá-
cióval azonos évben keletkezett. Érdemes egészében idéznünk, hiszen az eddig Rebellis 
versként, Áíofcként, Zrínyi vére mosta Bécset kezdetű költeményként, dalként emlegetett 
mű újabb változatával van dolgunk: 

Zrínyi vére mosta Bécsért 
Boszút nem álltok? 

Rákóczy küzdött szabadságért 
Töröknél lelt jármot! 

Franciahon kinált szabadságot 
El nem fogadtátok! 

Járom néktek magyarok, 
Maradéktul átok! 

A közlő még az alábbiakat fűzi publikációjához: „Vitális Mórtól kaptam Napóleon 
proklamatioja magyar nyomtatványának egy példányát, melynek hátlapján e vers olvasható; 
hangja után ítélve, nem valószínűtlen, hogy ezt ugyancsak a proclamatio fordítója Bacsányi 
János írta. "29 

A közlés, a közlő személyek Hont megyébe visznek, Vitális Pál a XVIII. században 
itt telepszik le, István Selmecbányán főiskolai tanár, a családból mások ügyvédként 
tevékenykednek, a Vitálisok a megyei élet résztvevői.30 Márpedig a megye határozot
tan tiltakozott II. József rendeletei ellen: „Az ország csak azon feltétel alatt adta át a 
felséged háza elsőszülötteinek a koronát, hogy kiváltságaink, szabadságaink, törvé
nyeink szentül fenntartassanak ..." Jellemző, hogy első helyen a kiváltságok szerepel
nek. Nem kevésbé tanulságos a megye nemességének állásfoglalása a nyelvkérdésben: 
„ha a nyelv megváltozik, azzal megváltoznak a nép szokásai és erkölcsei is, elvesz a 
nemzetiség, végre elvesz a nemzet ..."31 Nem kell csodálkoznunk, hogy a megye 
közéletében aktív család hagyományai között fennmaradt, megőrződött Napóleon 
proklamációja, és eljutott hozzájuk e vers is, amelyet valamilyen összefüggésben a 
proklamációval együtt egy eszmekör részének hittek. Erre vall, hogy az 1881-től Hont 
megyei alispán, cs. és kir. kamarás, a megye nevezetes közírója, Pongrácz Lajos32 

Batsányiénak tulajdonítja. Mindenképpen az a gyanú merül föl, hogy ez a szövegvál
tozat tetszik a legkorábbi följegyzésnek; csupán az a kétséges, hogy 1809-ből avagy 
valamivel későbbről való. Egyáltalában nem valószínű, hogy a sokkal későbbi években 
valaki a Vitális-család tagjai közül a családi ereklyék közül (vagy az archívumból) 
előbányászta volna a proklamációt, és utólag ráírta volna a verset. A proklamációt 
számottévő példányban terjesztették, az országnak szinte valamennyi részére eljutott, 

28 KOSÁRY, i. m. 220. 
29 Hazánk, 1888. IX. 158. A közlés előtt VITÁLIS Mór publikációja: Országgyűlési pasquillusok 1825-ből. 

Uo. 151-168. Lehetséges, hogy a családi archívumban szép gyűjtemény őrződött meg e műfajból? 
30 A családról: Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. 

Budapest, é. n. 452. 
31 GYÜRKY Antal, Ötvennégy év Hontvármegye történetéből 1810-től 1874-ik évig. Vácz, 1874. 
32 Pongrácz Lajosról: CSÁKY Károly Honli barangolások. Bratislava, 1885. 153-163. 
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így Hont megyébe is, megszerzéséhez nem volt szükség különösebb ügyességre vagy 
bátorságra. S még akkor is bekerült a magyar nemesség gondolatvilágába, ha a prok-
lamációban foglaltakat elutasították, és inszurgensként vettek részt a dinasztia háború
jában. Kiváltképpen akkor éledhettek föl Napóleon ígéretei, mikor az Udvar - vissza
nyervén biztonságérzését - ismét a nemesi alkotmány semmibe vételével, országgyű
lések nélkül kezdett el kormányozni. Akkor, attól a pillanattól kezdve a proklamációt 
a nemesség egy része más szemmel nézte, benne elutasított szabadságlehetőséget 
fedezett föl, és beiktatta a függetlenségi hagyományok közé. 

Természetesen adatunk nincsen arra vonatkozólag, hogy a Pongrácz-féle változat 
a proklamációval egykorú lenne, de sem a később történelmi elbeszéléseket író Vitális 
Mór, sem pedig Pongrácz Lajos nem kételkedett benne. A másik, jelentős mozzanat: 
a vers nem kapcsolódik Kölcsey Ferenchez. Márpedig, ha Kölcsey írta volna, akkor 
meglehetősen regényes történet rekonstruálására volna szükség ahhoz, hogy feltételez
hessük, miként került rá a versike erre a Hont megyei családi ereklyére. A tanácstalan
ság növekedhet, ha közelebbről vesszük szemügyre a szöveget, amely ritmikailag, a 
szótagszámot tekintve néhány ponton jelentős eltérést mutat. Az összes többi, eddig 
ismert változat egyes szám harmadik személyű előadásmóddal indul, itt többes szám 
második személyű az igealak a második sorban, Rákóczi „hazánkért" (Szontághnál: 
hazáért) küzd, itt a szabadságért, az ötödik sorban Párizs helyett Franciahon áll. A 
Pongrácz-féle közlés első sorában a Bécsért(\) ügyetlen megoldás, lehet szövegromlás 
is, lehet rímkényszer; ugyancsak lehet éppenséggel szövegromlást feltételezni abban, 
miszerint Rákóczi „jármot" lelt volna a töröknél, hiszen ezt semmiféle szóbeli hagyo
mány nem igazolhatta, de lehet ismét rímkényszer a többes szám második személy 
miatt. A Pongrácz-féle változat mintha határozottabb utalást tartalmazna Napóleon 
^reklamációjára (Franciahon kínált szabadságot), mind a „nyújta" mind pedig a „híva" 
más jelentésű; az előbbi többet tételez föl, az utóbbi kevesebbet, mint ahogy a Párizs 
vonatkoztatható lenne 1789-re és 1830-ra (egy későbbi időpontban történő olvasói 
Értelmezés beleérthette ezt is), a Franciahon inkább a Magyarországon megjelent, 
Győrig eljutott és szabadságot kínáló seregre utalhat talán. A bizonytalanság azonban 
:ovábbra is fennáll. Amennyiben szövegromlással van dolgunk, vagy léteznie kellett 
így „ősszövegnek", amely különböző utakon-módokon jutott el egymástól függetlenül 
ÍZ ország különféle részeire; vagy ennek a versnek alkotója egy nem különösebben 
:ehetséges verselgető nemes, akinek szövege a vándorlás folyamán kitisztult, alkalmas 
ett arra, hogy az 1840-es évek elején (?), közepén (?) dallamhoz igazodjék, s így, a 
iallammal együtt, még a XX. század elején is felhangozzék. Mindenesetre az a tény, 
\ogy ennek a versnek létezik egy Kölcseytől teljesen független hagyománya, elgondol-
codtat. Az emlékezet általában megcsalja az emlékezőket, akár Fáy, akár Szontágh 
illenőrizhetetlen hagyományt származtatott tovább. Viszont Egressy kortársa, az ő 
öljegyzése akár perdöntő is lehetne. Csakhogy a följegyzés puszta tényén kívül semmi 
tem szól Kölcsey szerzősége mellett. S ami szintén feltűnő, hogy Káldy Gyula több 
publikációjára, majd Huber Sándor írásaira senki nem reagált olyaténképpen, hogy 
Cölcsey megnevezését kérte volna számon. Sőt, Káldy egyik recenzense a kevésbé 
elentős énekek között említette a Zrínyi vére ... kezdetű éneket, és a Jókai Mór emléke
zetében megőrződött két vers érdekességét emelte ki.33 Csak akkor lehet egy alkotást 
nagasra értékelni, ha bizonyosan tudjuk, hogy a nemzeti irodalom egyik klasszikusa 
i szerző? Versünk akkor is oly előkelő helyen szerepelne-e a magyar versek rangsorá
én , ha véletlenül bebizonyosodna, hogy nem Kölcsey szerzeménye? 

33 MOLNÁR Géza, A szabadságharcz dalai. Fővárosi Lapok, 1895. 234. sz.; Politikai Hetiszemle, 1895. 
5. sz. 
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Hiszen tekintetbe véve Káldy Gyula és Huber Sándor közlését, Osztrovszky József 
tanúságtételét, Pongrácz Lajos nyúlfarknyi publikációját, Gyulai Pál beszédes hallga
tását, továbbá azt, hogy a reformkori és egyéb dalok egészen kiváló ismerője, Jókai 
Mór sem kapta föl a fejét Káldy gyűjteménye megjelenésekor (pedig Káldyval szemé
lyes kapcsolatban áll, „anyagot" adván számára!), a továbbiakban a Kölcsey-kutatást 
arra kötelezi, hogy számon tartsa a másik hagyományt, amely nem tulajdonítja Köl-
cseynek a Zrínyi vére ... kezdetű éneket. A motívumrokonságot pedig nem feltétlenül 
a Kölcsey-életmű belső utalásrendszerével lehet (vagy kell) magyarázni, hanem talán 
avval is, hogy a nemesi közköltészet hagyományos frazeológiáját (is) beépítette Köl
csey életművébe: úgy fordult szembe az átlag-nemesi, a maradi világgal, hogy annak 
szó- és képkincsét felhasználta a bírálat érthetőbbé tétele érdekében. így értékelte át 
Kölcsey a horatianizmust, ekképpen a történelmi hagyományt; például a hadviselő 
magyarság vagy a hősi múlt sokszor emlegetett eseménytörténetét és ezzel kapcsolat
ban más asszociációs láncba illesztette ennek az eseménytörténetnek terminológiáját. 
Versünk esetében elgondolkodtató, hogy a történeti eseménysor mennyire esetleges, 
mennyire különnemű (Zrínyi Péter összeesküvése, Rákóczi Ferenc felkelése, Napóleon 
proklamációja) szemben a Himnusz vagy a Vanitatum vanitas történeti képeinek megkom-
ponáltságával; meg talán az is, hogy a mindegyik változatban a vers elejére került 
„bosszú" milyen idegennek tetszik az ostorozó, ítéletet mondó, de bosszúállásra nem 
buzdító Kölcseytől. 

Következtetésül sem tudom zavaromat palástolni. Két újabb változat közlése sem 
hozta közelebb a megnyugtató kifejletét. A kérdésre, miszerint: Kölcsey rebellis verse?, 
nem tudok határozott igennel válaszolni. De az egyértelmű nem-et is elsietettnek 
érzem. Kétes hitelűnek sem nyugodtan mondanám, hiszen nem(csak) a szöveggel van 
(lehet) problémánk, hogy ti. Egressy Gábor szavalókönyvének Atotyát, vagy pedig 
Pongrácz Lajos közlését fogadjuk el - a kutatás jelenlegi fázisában - ősszövegnek, 
hanem magával, a szerzőséggel. Ugyanis pillanatnyilag több minden szól Kölcsey 
szerzősége ellen, mint mellette. Persze, több a nyitott és egyelőre megválaszolhatatlan 
kérdés. Egymástól függetlenül (?) miért tulajdonította Kölcseyének a verset Egressy 
Fáy és Szontágh? De miért csak Kölcsey halála után? És miért nem tették közzé a 
verset amikor már lehetett? Az Országgyűlési naplóval nem ez volt a helyzet.34 Minden 
homályos pont kitisztulna, ha egyszer előkerülne egy Kölcsey-kézirat, vagy egy 
idevonatkozó, világos megfogalmazású levél. 

Mindezek hiányában marad a kétség, a filológus az ördög ügyvédjeként képviseli 
a kételkedés szellemét. 

FÜGGELÉK 
Fáy András híradása két Kölcsey-versről 

„Kölcsey Ferenc rebellis verse" - mint láttuk - Fáy Andrástól származó hagyomány 
szerint került be - nagynehezen, de aztán magasan jelentősége fölött - a szakiroda 
lomba; viszont sem ennek a ténynek, sem Kölcsey esetleges baráti körének kutatási 
nem ösztönzött senkit arra, hogy alaposabban utánanézzen a Kölcsey-Fáy-kapcsolat 

34 Közlemények Kölcsey Ferencz országgyűlési naplójából. Pesti Divatlap, 1848. 16-17. sz. Dolgozaton 
leadása után olvastam Taxner-Tóth Ernő írásait, amelyekben eltöpreng a Rebellis vers hitelességén. 
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nak. Pedig leveleztek, jóllehet a levelezés nagyobbik része elveszett vagy lappang;35 

a kölcsönös nagyrabecsülésnek olyan dokumentumai vannak, mint Kölcsey javaslata 
arra vonatkozólag, hogy Szatmár megye táblabírájává válasszák Fáyt, illetőleg Fáy 
András próbálkozása annak érdekében, hogy Kölcsey Pest megye táblabírája legyen. 
Figyelmen kívül maradt az a tény is, hogy az Akadémia 1838. december 3-i gyűlésén 
éppen Fáy aggódott a Kölcsey-hagyaték elkallódása miatt;36 továbbá nincsen eléggé 
a köztudatban, hogy Szemere Pál mindkettőjük meghitt barátjának számított, Fáynak 
rokona is volt. A XIX. század végének Fáy-filológiája még számon tartotta ezt a 
hármas, illetőleg kettős kapcsolatot, és innen nézve tett publikussá Fáy-tól származó 
Kölcsey-anekdotákat, amelyek a vidám-tréfálkozó, ifjú Kölcseyt állítják elénk, nem a 
klasszicista szoborrá merevedőt, mint azt már kortársai igényelték, és a halála után 
megindult életrajzi kutatás csak erősítgette ezt a típusú portrét. Más kérdés, hogy Fáy 
önéletrajzi följegyzései mennyire hitelesek. Az évszámokat tekintve, valamint a közölt 
Kölcsey-versek szöveghűségén töprengve mérlegelhetjük: milyen mértékben tudta 
közel négy évtizedig megőrizni az emlékezet a rögtönzéseket, az eseményeknek 
akárcsak viszonylagosan pontos menetét. Annyi bizonyos, hogy a Fáy által publikált 
Kölcsey-versek nem kerültek be sem a Toldy Ferenc, sem az Angyal Dávid szerkeszté
sében megjelent kiadásokba. Pedig Szemere Pál közvetítette a Fáy-emlékezések egy 
részét a sajtóba, s a memoár adatait sem nem cáfolta, sem nem erősítette meg. Abban 
nem kételkedem, hogy mind a leírt történeteknek, mind a verseknek van közük 
Kölcseyhez. Csupán azt tartom bizonytalansági tényezőnek, hogy a részletekben 
megcsalta Fáyt emlékezete; az első vers szöveghűsége iránt támadhat a nagyobb 
gyanú, mivel a második vers Fáy zenéjére készült,38 s a dallam hozzásegíthette a 
közlőt a szöveg hívebb megőrzéséhez. Az alábbiakban közreadom Fáy Kölcseyre 
vonatkozó visszaemlékezésének legfontosabb részletét:39 

35 Kölcsey Ferenc levelezése. S. a. r. SZABÓ G. Zoltán. Budapest, 1990. 266. Vö. még: FÁY András, 
Irodalmi és tarló-virágok. In Szikszói enyhlapok. Császár Ferencz szerkesztése mellett kiadta KUNSCH József. 
Pest, 1853. 76-83. „Kölcsey Ferencznek, a tisztelt emlékezetű férfiúnak, kivel és Szemere Pállal egykor 
máskor sok lelkes órát töltöttem, én is sokkal tartozom. Ő vala az, ki időt és fáradságot vőn magának 
műveim megrostálására s magán levelében figyelmeztete úgy erőmre, mint gyöngéimre [...] Érzelmei 
melegek valának ugyan, de azok csak tollba s nem szavakba is ömledezének. Kiereszkedő csak ritkán 
s csak derűit kedélyében és meghitt baráti körökben vala ..." Sajnos, Fáy nem mondja meg, hogy az 
1810-es évek közepén történt személyes találkozás után küldött-e számára Kölcsey „kritikázó" levelet, 
vagy csak később, az 1820-as évek második felében. Ugyanis főleg ezekre az időpontokra tehetjük 
kettejük személyes érintkezéseit. 

36 Kis gyűlések jegyzőkönyve. MTAK Kt K. 1393. Vö. még: Szemere Pál levele Kölcsey Ádámnéhoz. In 
Szemerei Szemere Pál munkái. Szerk.: SZVORÉNYI József. Budapest, 1890. III. 326-330. 

37 ERDÉLYI Pál, Fáy András élete és munkái. Budapest, 1890. 43.; BADICS, i. m. 86. 
38 Fáy zeneszerzői munkásságáról bővebben: MAJOR Ervin, Fáy András és a magyar zenetörténet. 

Budapest, 1934. 
39 FÁY András, Irodalmi és művészeti tarló-virágok. Divatcsarnok, 1853. 1014-1015. Kézirata: Fáy András 

vegyes irományai és kázirati töredékei. OSzK Kt Quart. Hung. 1347. 
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„Ha nem csalatkozom, 1815-ben40 szép társaság gyűlt nálam Gombán nevem napjára össze; 
közte Szemere Pál, Kölcsey, ki akkoron Szemerénél tartózkodott, Ballá Károly, s mások. 
Reggelre legtöbb vendégeim eloszolván, mi hátramaradottak álmosan gubbadozánk a szegle
tekben karszékeken, nyoszolyákon és kályha mellett. Zenénk elnémult, mert előhegedűsünk 
vérhast kapott, s minden paprikás pályinka-, spanyolviasz-, gyömbéres borkúránk sikert vesztett 
vala. Szemere, felvillanyozva álmosságunkat, azt tervezé, hogy üljük körül az asztalt és sorban 
írjunk egy-egy strófa verset. Fájlalom, hogy azon érdekes ív, melyre verseinket írtuk volt, vagy 
elveszett, vagy eloroztatott tőlem. Egyedül Kölcsey impromtujára emlékeztem még. „Kínok" 
czím alá e sorokat írá: 

Unalomból verset írni, . 
Lányt szeretni, de nem bírni, 
Vonó nélkül hegedűlni, 
Tüzes gerebenen ülni! 

Egyszersmind Kölcseynek egy másik versére is emlékezem, melyet Szemere elsőbb nejének, 
barátnőjének történt búcsuvétele alkalmával, egyik általam szerzett dal melódiájára írt volt 
Péczelen. így hangzik: 

Isten hozzád szerelemnek kedves lyánya már! 
Isten hozzád, keservemnek özönében nincs határ! 

Váltam tőled, drága lélek, 
El nem szakít, a míg élek, 

Messzeség, se zár. 
Jaj de az élet éjszakája gyászban száll elő 
S a viszontlátás órája, mint egy század lassan jő. "41 

40 Fáy András valószínűleg téved a keltezésben. Kölcsey önéletrajzi levelében azt állítja, hogy az 
1815-17. években „kevés verset írtam, lelkem sötét volt". Egyébként sem volt alkalma arra, hogy 1815. 
késő vagy akár kora őszén Gombára látogasson. Viszont 1814. augusztusában több versét keltezi a 
közeli Káván, illetőleg Pécelen, ahol sokáig van együtt az ifjú házas Szemere Pállal, akinek 1814. május 
14-én volt az esküvője. A Fáy említette vidám társas együttlétet inkább tenném ezért az 1814. júniusa 
és augusztusa között eltelt hónap napjaira. Mindez természetesen csupán feltételezés lehet, hiszen Fáy 
Andrásnak az eseményt majd negyven esztendőt követő írása egyelőre az események és versek 
egyetlen dokumentuma. Az 1814-es esztendő jelentőségéről Kölcsey életében és munkásságában: 
Kölcsey Ferenc: „Mi az élet tűzfolyása?" (Kilenc vers). Bemutatja: KERÉNYI Ferenc. Budapest, 1981. 42^49. 
Kevéssé megbízható emlékezés Fáy és Kölcsey 1826-os pesti találkozására: KARÁCS Teréz, A régi Pestről. 
Emlékezések 1825-1829. IV. Fővárosi Lapok, 1880. 55. sz. Kölcsey 1826-ban valóban járt Pesten, de a 
Karacsné Takács Éva „irodalmi szalon"-járól szóló híradások túlzóak. Vö. még: Karancs Ferencné Takács 
Éva válogatott művei. [Budapest, 1935.] 8. Kölcsey 1832-ben szintén találkozott Fáyval, erről tanúskodik, 
hogy Pesten 1832. szept. l-jén Fáy András emlékkönyvébe az alábbi mondást jegyezte be: „Kövessd 
a' korszellemet, vagv vezesd, de elébe magadat ne told." OSzK Kt Quart. Hung. Az emlékkönyvi 
bejegyzést önjellemzésnek fogadja el: GREGUSS Ágost, Kölcsey Ferencz. (1853.) In írói arcképek. [Budapest, 
1934.] 50. 

41 Rendhagyó Kölcsey-portré 1832-33-ból: THALLÓCZY Lajos, Gúnyszó az 1832/3 országgyűlésre. 
Hazánk, 1886. V 393.: „Kölcsey (Szathmár), Hazánk viruló téréin Közkedvelt lantosa, Hangjaidnak 
mozdítása Hír s tolladnak biztosa". 
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