A KISFALUD Y-TÁRSASÁG
EREKLYETÁRA
Í RTA KÉK Y L AJOS

magyar irodalom legdicsőségesebb félszázadának emlékeit foglalja
magában a Kisfaludy-Társaság ereklyetára, azét a félszázadét,
mely egyszersmind aTársaság életének is legfényesebb korszaka. A gyű j
temény létesítése tervtelenül indult meg, néhány levél és kézirat ajándé
kozásával, s csak később gyarapodott a gyűjtemény emléktárgyakkal is.
A Társaság vezetői kezdettől fogva érezték, hogy az ereklyetár
csak akkor felelhet meg rendeltetésének, csak akkor nevelheti a közön
séget nagyjaink iránt való kegyeletre, ha hozzáférhetővé teszik a nyil
vánosság számára. Eleinte az Akadémia részéről a Társaságot meg
illető Kisfaludy-teremben akarták az ereklyetárgyakat kiállítani, de
erről a tervről le kellett mondaniok, mert a Kisfaludy-termet az Aka
démia könyvkiadó-hivatala vette igénybe. 1907-ben elhatározta a
Társaság, hogy ereklyetárát mint örökös letétet a Nemzeti Múzeum
ban helyezi el s a Múzeum akkori igazgatója, Szalay Imre, ki is fejezte
készségét az ajánlat elfogadására. A tárgyalások folyamán azonban
a Társaság elnöksége arról győződött meg, hogy a Múzeum igazgató
sága nem bocsáthat rendelkezésükre oly helyiséget, melyben az
ereklyék és képek elhelyezhetők lettek volna. Ellenben kilátásba
helyezte az igazgatóság, hogy egypár esztendő múlva a Társaság a
Múzeumban ideális helyiséget kaphat, melyben ereklyegyüjteménye
egyéb Kisfaludy-vonatkozású tárgyakkal egyesítve együtt lenne elhelyez
hető s ily módon egy, a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető
Kisfaludy-szoba létesülne. Ugyanakkor esetleg az is lehetségessé vál
nék, hogy a Társaság üléseit is a Múzeum nagytermében, a volt fő
rendiházi ülésteremben tarthatná. A z ígért helyiségre nézve a Társa
ság Szalay igazgatóval már előre, írásban megállapodott, akként, hogy
az ereklyetár, valamint a Társaság által jövőben gyűjtendő ereklyék
és kéziratok, néhány év múlva, mikor arra hely lesz, a Múzeum
Széchenyi-könyvtárának keretében, külön helyiségben, a Társaság
tulajdonjogának nyilvános feltüntetésével helyeztessenek el örök letét
gyanánt.
A Múzeum nagymértékű átalakítása megtörtént ; de ez a meg
állapodás, úgy látszik, feledésbe ment, pedig nemcsak a nyilvánosság,
hanem a Múzeum is nyerne ezzel a tervezett Kisfaludy-szobával, mely
nek falait a Társaság elhúnyt tagjainak képmásai s Kisfaludy Károly

festményei díszítenék, tárlóin pedig a magyar irodalom fénykorára
eszméltető ereklyék nyernének elhelyezést. Legnagyobb részben apró
ságok ezek, de a kegyeletes szív előtt súlyt adnak nekik s fényt vetnek
rájuk azok a nagy nevek, amelyekkel kapcsolatosak.
A legtöbb ereklye a Társaság alapításának s fénykorának idejéből
való. A küzdelmes magyar írói sorsot jellemzi, hogy egymás mellett
békén megférnek koszorú és rabbilincs, aranytoll és adóssági kötelez
vény. A levelek közt többet találunk Csokonaitól, köztük azt, melyben
Lillájától végbúcsút vesz; Kazinczytol, Kisfaludy Sándortól és Károlytól, Kölcsey Ferenctől, Madách Imrétől, Kemény Zsigmondtól, Arany
Jánostól s ott látjuk Arany Juliska hét levelét is, melyeket egyik barát
nőjéhez írt.
A gyűjtemény kézirati anyaga főként a felújulás korának íróira
vonatkozólag gazdag. Különösen Kisfaludy Sándornak jutott sok
kézirata a Társaság birtokába, köztük a nemesi fölkelésre vonatkozó
híres iratok, beszéde a nádorhoz az Akadémia megnyitásakor, végren
delete és sok más kézirata. Ott látjuk Gyöngyösi István Palinódiájának, Bárány Boldizsár híres Bánk bán-rostá-jának, Döbrentei Gábor
Tálrakiesdi dalai-nak, Czakó Zsigmond 1445 — 1845 című drámai anagogiajának, Pákh Albert Utazás Debrecenbe c. novellájának, Pap Endre s
K uthy Laj os költeményeinek kéziratát, Arany János bírálói véleményét
és jegyzeteit Ács Zsigmond Velencei kalmár fordításához, Tompa Pusztán
(itt címe még : Pusztán település) című költeményének első szövegű kéz
iratát, Tóth Kálmánnak s feleségének, Flórának kéziratos versesköny
vét s két gyűjteményben : Frankenburg Adolf emlék-albumában sVadnay
Károly gyűjteményében számos kiváló kortársuk kéziratát és levelét.
A kéziratos ereklyék közt kétségtelenül két könyv a legnagyobb
becsű : Arany Kapcsos könyve s Madách Ember tragédiáia-nak kéz
irata. A Kapcsos könyv kávébarna bőrkötésű, záros rézkapoccsal ellá
tott könyv, melyet Gyulai Pál kapott 1856-ban gr. Nádasdy Tamástól,
ő pedig Aranynak ajándékozta, »m int akinek szebb írása volt s aki
jobb verseket is írt«. Ebbe írta Arany 1856-tól egészen haláláig kisebb
k lteményeit, elsőül a Szondi két apródját 1856-ból s utolsóul az E n
r ' ilosophe címűt 1880. dec. 10-ről. A költeményekkel beírt rész körülbelől hatoda az egész könyvnek, melyet sok más ereklyével együtt
Arany László emelkedett lelkű özvegye ajándékozott 1898-ban a Tár
saságnak. Az ember tragédiáia-nak Madáchtól írt kézirata Arany János
javításaival, jegyzeteivel s tipográfiai utasításaival szedőpéldányul
sz : Igáit a remekműnek a Társaságtól rendezett első kiadásához, de
értekét megillető gonddal bántak vele a nyomdában is.

Az ereklyék közt igen sok a Társaság névadó atyjának, Kisfaludy
Károlynak emlékét őrzi. Ott látjuk porcellán tinta tartóját, vizesü vég
jét, sétabotját, rajzait, rajzmintáit, festményeit, jegyzetfüzetét, iro
mányai közt kötelezvényeit, hagyatéki tárgyalásának iratait, melyek
ből megtudjuk, hogy »hagyatéki massájának passiva adósságai« közt
temetési költségei 592 f. 50 kr-t tettek ki ; ott látjuk haját üvegmedaillonban, halotti maszkját, mutatóujjának egyik csontját s régi koporsó
jának egy törmelék-darabját. Érdekes az a gyüjtőív, melyet Bajza
József sajátkezűleg írt s rajta kívül Forgó György, Schedel Ferenc és
Vörösmarty Mihály írt alá. Ezen az íven Dubroviczky Simon pest
megyei követ az 1832—36-iki diéta tagjai közt gyűjtött Kisfaludy
Károly munkáinak kiadhatására és szobrára s a múlt század politikai
életének több kiválósága írta fel rá sajátkezűleg nevét és adományát.
Sok apró, de jelentéktelenségében is becses Petőfi-ereklyéje van
a Társaságnak, különösen abban a kis tükrös ládában, mely Petőfi Ist
ván hagyatékaként került tulajdonába. A ládácska tartalma megindítóán mutatja, mi maradt kegyeletes örökségül a nagy költő után
testvérére, a szeretett »István öcsém«-re. Ott találjuk Petőfi két utolsó
levelét feleségéhez, melyeket ez borítékba zárva Zoltán fiukra hagyott,
mint »legbecsesebb örökséget, mit neki hagyhat«, azon szigorú kikö
téssel, hogy azokat soha, semmi szín alatt kinyomatni meg ne engedje.
Egy másik energikus, határozott levélben, melynek fia kezébe szolgál
tatását ennek tíz éves korára rendeli el, lelkére köti fiának, hogy becsülje
meg nevét s szüleinek emlékül hagyott hajfürtjét. E sorokat »az elsők
és utósók«-nak mondja, melyeket fiához intéz ; ez mindenesetre gon
dolkozóba ejt a szerencsétlen asszony akkori (1850. ápr. 4.) lelki álla
potára vonatkozólag. Ott találjuk a ládácskában Petőfinének anyjá
hoz, az öreg Petrovicsnak fiához és menyéhez s Petőfi Istvánnak Szendrey Ignáchoz írt leveleit, Petőfiné anyjának hajfürtjét, Petőfi Zoltán
gyermekkori kis vánkosciháját, majd színészkorából ruhanemüekből
álló »összes vagyonának, adósságainak s remélhető bevételeinek« je g y 
zékét, Petőfinek egypár kéziratát, Murányvárban s Kazinczy sírjáról
szakított virágait s több aprósága közt belépőjegyét az 1848-iki országgyűlésre és azt az egyszerű kis kokárdát, mely alatt a nagy napokban
a költő tüzes szíve dobogott.
Sok apróságot őriz kegyelettel a Társaság legnagyobb büszkeségé
től, Arany Jánostól is. Petőfi lovagias figyelmének kedves bizonysága
az az egyszerű, vékony kis aranygyűrű, mellyel komaasszonyát, Arany
Jánosnét megajándékozta s az a kis ezüst kanál, mely azokból a leg
első magyar húsz'asokból készült, melyekkel Petőfi kedveskedett Arany-
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nénak. Ott látjuk az ereklyék közt a »tamburás öreg úr« hangszerét,
egy csinos, gyöngyház-berakásos, hathúrú gitárt, melyet Peter Teufelsdorfer készített »in Pest«. Ott látjuk könnyű kis csibukját, szivartár
cáját, gyufatartóját, egy félig elszívott szivarját, karszékét s azt a nagy
kőrösi értesítőt, melyben verstani értekezése megjelent s melybe meg
jegyzéseket is írt be.
A lelkes, áhitatos kegyeletnek kedves jeléül villan elénk egy kis
vályuforma állványka s rajta egy szivar, alatta ezüstlapon ez a felírás :
»Ezen szivart Kemény Zsigmond adta Maries Ágoston főszedőnek, aki
emlékül megtartotta, 1875 február 10-én.« Maries voltakép két szivart
őrizgetett Kemény Zsigmondtól s később egyiket Gyulai Pálnak, másikat
báró Kemény Jánosnak ajánlotta fel. Kemény János, meghatva a
kegyeletnek e szép jelétől, a szivar számára egy kis állványt készíttetett
s azzal együtt felajánlotta a Társaság ereklyetárának ; Gyulai Pál pedig
ugyanakkor egy, báró Kemény Zsigmondtól kapott szivartárcát aján
dékozott a Társaságnak.
Sok más ereklye, egykorú arcképek és miniatűrök, aranytollak és
emlékérmek társaságában szemünkbe tűnnek Czuczor kufsteini bilin
csei, Görgei Artúrnak egy füzete, melybe még mint ifjú gárdista saját
kezűiig irt be hazafias magyar költeményeket s az az aranyserleg,
melyet jubileuma alkalmával nyújtottak át Gyulai Pálnak. Gyulai
a Társaságnak ajándékozta a serleget s »hogy ne heverjen használatlanul«, úgy rendelkezett felőle, hogy az évi ünnepélyes közüléseket
követő lakomán az elnök abból igyék az uralkodóra, azután nyújtsa
át egy tagnak, ki azt »a Társaság valamely elhúnyt tagjára vagy a
Társaság munkásságának körébe eső valamely eszmére emelje.«
De talán nemcsak a Társaság életére, hanem egész irodalmi éle
tünkre legjellemzőbb az ereklyetárgyak közt az a kis Béranger-lcötet,
melyet Beöthy Zsolt A vándor Béranger (N agy költők könyve) névvel
jelölt meg. Egyszerű, elfakult vászonkötésű, kisalakú kiadása ez Béran
ger költeményeinek (Oeuvres complètes | de [ P. J. Béranger | Nouvelle
édition | Format elzévirien | Paris | Perrotin 1844). Belső borítéklap
ján ezeket az ajánlásokat olvassuk :
Arany Jánosnak Petőfi Sándor
Tompának Arany
L évay Józsefnek Tompa Mihály
Szász Károlynak 8-III. 883 Lévay József
A Kisfaludy Társaságnak megőrzés végett
Budapest 1891 febr. 4. Szász Károly

E z az egyszerű kis könyvecske a legnemesebb barátság em lékétől
megszentelt kincsük v o lt nagy költőinknek. De mintha még ennél is
többnek érezték volna s ebben a sorozatban tekintve előttünk is m int
egy elveszti a személyes ajándék jellegét s az átöröklődő nagy költői
hagyom ánynak, a nagy költői irány képviselőit eszményekben és törek
vésekben összefűző egyesség érzésének szimbólumává lesz. R ánk maradt
az a levél, m ellyel a k ön yvet L é v a y József Szász K árolynak felaján
lotta s ez is megerősít bennünket ebben az érzésünkben.
A maguk szótlanságában is m ilyen szépen szóló bizonyságai ezek,
a kis vándor-könyvbe beírt ajánlások íróik nemesen önérzetes egyéni
ségének. Ezek a költők ismerték barátaik értékét, de ismerték a m agukét
is. N em írtak egymásnak cikornyás ajánlásokat, nem n yilvánítottak
érzéseket, csak két nevet írtak be, m ert tudták, hogy eléggé beszél
m agáért annak a neve, akihez vándorútján a könyv kerül s azé is, aki
tová b b adja.
M egható az a gyöngédség, m ellyel az egyszerű kis emléket őrizték
s az a tudatosság, m ellyel nem családi, hanem valóban irodalm i ereklye
ként adták tovább. A ran y nyugodt lélekkel hagyhatta volna fiára,
Szász K á r o ly is hagyhatta volna akár fiaira, akár vejére, — m indegyik
esetben író-ember kezére jut, ki féltő kegyelettel őrizte volna. A sorban
utolsó Szász K á ro ly talán valam elyik írótársát is m egajándékozhatta
volna vele, ki bizonyára boldogan várta volna, hogy egy eljövendő
nagyobbnak adhassa tovább. A fényes sort Szász K á ro ly 1891. febr.
4-én lezárta, amikor a k ön yvet felajánlotta a Társaság ereklyetárának
s ezzel m integy jelezte, hogy a könyvecskét irodalm unk egy oly kor
szakának ereklyéjeül tekinti, am ely befejeződött s am elynek nagy
képviselőit a legnemesebb barátság kapcsolta össze. A Kisfaludy-Társaság képviselte azokat az eszméket, melyeknek k iváló harcosai voltak
a k ö n y v tulajdonosai ; a kön yvet is ennek az őrizetére bízza az, aki
bezárja a sort. Jöhetnek nagy költők, ápolhatják és fejleszthetik
tovább azt az irányt, m elyet oly nagy dicsőséggel képviseltek
»a vándor Béranger« birtokosai; de irodalmunknak az
a forróan verőfényes napja, m elynek fényében a
múltba visszatekintő szemünk őket látja, örökre
leáldozott. Ennek a napnak egy meleg
sugara árad ránk a kis kön yvből s ez
teszi oly érdekessé és értékessé.
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