
LUKÁCSY SÁNDOR

Kölcsey ünnepén

Kölcsey utóélete - halhatatlansága - biztatóan kezd6dött. Igaz, halálának híre pártállás
szerint más és másféle érzelmi hullámokat vert. Kossuth a börtönben így sóhajtott fel:
,,miért nem inkább én!" Egy Sztáray gróf viszont eléged.etten kiáltotta: "megdög!ött végre
az a kutya, az a Marat!" De aztán szinte minden szép volt Eötvös József gyönyörű emlék
beszéddel búcsúztatta; a költ6k verseket, epigrammákat írtak róla, Vörösmarty is; szobrá
nak elkészítése végett közadakozás indult, s megnyíltak az erszények; műveit kiadták.

De olvastak-e? Greguss Agost már a múlt század ötvenes éveiben azt tapasztalta, hogy
"egyetemleg magasztalják, s alig olvassa egy", 1938-ban pedig, halálának centenáriumán,
Babits arról panaszkodott, hogy Kölcsey tImár csak egy arany név", a Hymnus költőjének

neve, de ennek is jobbára csak az els6 strófáját ismerték, énekelgették. Aztán olyan id6 jött,
amikor már énekelgetni sem lehetett. Rákosit bosszantotta, hogy a Hymnus az "Isten"
szóval kezdődik, s újat akart helyette, mivel azt képzelte, hogy nemzeti himnuszt úgy lehet
összeeszkábálni, mint egy fej6széket De Illyés nem írt új szöveget, Kodály nem komponált
új zenét, Rákosi pedig bizonyára nagyon csodálkozott, hogy 1956. október 23-a után az
utcákon hömpölyg6 nép folyvást a Hymnust énekelte, nem tudott betelni vele.

De a koronként többször elhangzott panasz ma is érvényes: Kölcseyt ma sem szokás
olvasni. Valljuk be, nem is könnyű. Művei, különösen levelei és országgyűlési naplója,
tele vannak nevekkel, célzásokkal, utalásokkal, melyeket a közönség nem ért, mert nem
érthet, betemette 6ket az id6. Az irodalomtörténészek dolga volna, hogy magyarázataik
kal megadják a nélkülözhetetlen segítséget Kölcsey olvasásához. De szakmám botrányo
san elhenyélte kötelességét. Egymás után jelennek meg Kölcsey munkáiból népszerűnek
szánt válogatások, az utóbbi tíz évben hat vagy hét, talán több is - valamennyi jegyzetek
nélkül. Évek óta föl-fölhangzik a sürgetés: meg kellene csinálni végre Kölcsey műveinek
kritikai kiadását, melynek magyarázó apparátusát aztán fölhasználhatnák a népszerű

kiadások, de a sürgetéseknél meg is reked. a dolog. Kritikai kiadást persze nem lehet
másfél vagy két év alatt tető alá hozni, szeretném azonban remélni, hogy legalább a
munkálat megkezdéséig nem telik el több másfél vagy két esztend6nél. Mert amíg az
irodalomtörténet le nem törlaszti régi adósságát, Kölcsey és a közönség - úgy is mond
hatom: a nép - között a viszony félszeg és fonák marad,

Az volt már Kölcsey életében is.
Ez a föld, Szatmár földje, ahol most állunk, a magyar folklór terülj-asztala. Száza

dunk harmincas éveiben Luby Margit - Kölcsey rokonságának leszármazottja 
kincset ér6 népi szövegeket, babonákat, ráolvasásokat gyűjtött össze ezen a földön,
Kölcsey falujában is. Az egyik csekei lejegyzés így szól:

Elindula szaz Mária az 6 anyjával a jeruzsálemi kertbe.
Vivén Jézust az ölében, három szentekkel összetalálkozik.
Ölelék, cs6kola1c.
Vivén Jézust a Jordán vizéhez, megmosá.
A vizet önté piros márvánk6re.
Úgy használjon nékedaz én reád valóolvasásom,
Mint a mi Urunknak a Jordán vizébenvaló megmosdása.

Az 1990.szeptember 8-án Fehérgyarmaton, a Kölcsey Társaság közgyúlésén elhangzott el6adás.
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íme egyike azoknak a gyönyörű népi imáknak, melyek közreadásával napjainkban
a népköltészet nagy tudósának, Erdélyi Jánosnak az unokája, Erdélyi Zsuzsa csinált
szenzációt. Ezt a csekei töredéket ismerhette volna Kölcsey is. Hiszen érdekelte 6t a
népköltészet; tizennyolc éves f6vel egy útleírásban perui éneket talált, le is fordította:

Deli Nimfa Es6t szerezsz
A te bátyád S olykor-olykor
A te korsód /éges6t hozsz
Eltöré most Es havat hozsz
Kinek ütése A Teremt6
Villog, dörög Poehacamac (Világ lelke)
És mennykövez Viracocha
De te Nimfa Téged erre a
Töltvén vized Tisztre hívott

S e tisztre szánt.

Beleborzong a lélek: vajon milyenné válhatott volna Kölcsey költészete, ha e perui dal
helyett faluja népi imáinak archaikus ragyogására figyel? De ne kérjünk számon lehetet
lent t6le. Mert igaz ugyan, hogy elsőként éppen 6 jelentette ki: "a való nemzeti poézis
eredeti szikráját a köznapi dalokban kell nyomozni", s tudjuk, hogy egy-egy verse meg
költésekor a népdal "tónját" találgatta, s így aztán bizonyára nem véletlen, hogy a
Hymnust - mint Szörényi László kollégám és barátom észrevette - el lehet énekelni a
"Megismerni a kanászt" dallamára - de ezt a kanásznótát nem 6, hanem Berzsenyi
jegyezte le. A folklórgylijtés nem volt Kölcsey kenyere. A magányhoz szokott férfi nemi
gen tudott elvegyülni a nép között, s nehéz volna elképzelni 6t, amint öreg paraszt
asszonyok titokzatos mormolását jegyezgeti, vagy szérűjén a munka szünetében roboto
saival anekdotázik, vagy elvonul a kazlak alá dalos ajkú jobbágylányokkal hancúrozni.
Kölcsey a hazája népéért élt, de viselkedése a nép fiaival tartózkodó volt.

A nép pedig alkalmasint úgy tekintett rá, mint valami csodabogárra. Szobájának ablaka
éjjelente sokszor hajnalig világos volt; ugyan mit csinálhat ott az a különös férfi, aligha
rendes dolgot, gondolhatták a falusiak, s nem csodálkoznám, ha valamiféle garabonciás
nak vélték volna. És különben is: Kölcsey és jobbágyai közt feszült volt a viszony. Amikor
1837-ben a költ6 ésunokatestvére között birtokrendezésre került sor, a csekeiek azt sérel
mesnek tartották magukra nézve, az irigy rokon bujtogatta is 6ket, a parasztok legázolták
Kölcsey vetéseit, csaknem tízezer forintnyi horribilis kárt okoztak, a bíróság nem szolgál
tatott elégtételt a károsultnak, beérte azzal, hogy egy tucat jobbágyot vasra veretett, így
aztán nem csoda, hogy amikor a következ6 évben Kölcseyt utolsó útjára kísérték, a job
bágyok állítólag megdobálták a koporsóját.

A történelem azonban nemcsak sebeket ejt, néha gyógyítani is tud. A csekei parasz
tok nem sokat hallhattak róla, hogya messzi Pozsonyban uruk miként emelt szót érettük,
id6vel mégis megértették valahogyan, hogy az a különc férfi az 6 emberük volt. Csekei
öregekt6l még hallani a legendát Kölcseyt keresték a vasas németek, föld alatti búvóhely
re kellett rejt6znie, ott írta leveleit a haza és a nép érdekében, meg is találták a tintatartóját.
Hasonlót a szomszéd Bereg megyében Rák6cziról beszélnek. Tudnivaló, hogy legenda
csak a legnagyobbakról keletkezik, azokról, akiket a nép a szívébe fogadott: Rákócziról,
Kossuthról, Petőfir61 - és Kölcseyr6l. Legendája az engesztelés műve.

Félszeg és fonák viszonyról beszéltem, Kölcsey és a nép, Kölcsey és a közönség
között. Ma sincs másképp; a sokaság úgy van Kölcseyvel, mint Pet6fi a Kárpátokkal:
tán csodálja, ámde nem szereti - mert nem ismeri. Holott éppen most volna rá a
legnagyobb szükség, hogy Kölcsey és az olvasók végre egymásra találjanak. Kölcsey
XX. századi író, aktualizálás nélkül is aktuális. Rendszerváltás napjait éljük; nos, Köl
csey a polgári átalakulásért, rendszerváltásért küzdött. Ma sok szó esik a liberaliz-
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musról; sajnos, némelyek azt állítják, hogyaliberalizmusnak nincsenek magyar gyö
kerei. Aki ilyet mond, az sosem nyitotta ki Kölcsey könyveit, s nem is méltó rá, hogy
kinyissa 6ket Kölcseyr6l nem elegend6 azt szavalni, hogy nagy hazafi volt; mert mi
az, hogy hazafi? szép erény, de nem tudományos meghatározás. Kölcsey liberális volt,
a hazai liberalizmus alapító atyáinak egyike, egyben-másban az elsö, A polgári átala
kulás varázsszavát, a "hitel"-t elóbb mondta ki, mint Széchenyi, az "érdekegyesítés"-t
elóbb, mint Kossuth. Bár a liberalizmusról nem írt könyveket, sem vezércikk-soroza
tot, minden fontos kérdésr61 világos véleményt fejtett ki. A nemesi hagyományokhoz
képest, mely az 6si alkotmányra hivatkozott, mer6ben új volt érvelésének orientációja:
a közvélemény, és amit ma annyit emlegetnek: Európa példája. Liberalizmusának
mindenkor érvényes legfőbb tétele: "Szabadság alapja a többség". Abszolutizmusnak
"szabad országban helye nem lehet". "Az ország gyűlése nem uralkodója, de képét
visel6je a nemzetnek". "Minden tettnek zsinórmértéke egyedül a törvény légyen." A
sajtószabadságot nemcsak magasztalni, eltűrni is kell. "Mit nem követ el az angol tory
újság a reformistákon és viszont? Oly dolog, mit az, ki a sajtószabadság gondolatjával
megbarátkozott, bizonyosan különösnek nem fog találni." A vallásügyet Kölcsey nem
"mint Kálvin fia, de mindig úgy mint polgár" fogta föl, s nem tudott belenyugodni,
hogy míg másutt "egy nagy nemzetnél már a zsidó nép emancipációjáról van kérdés",
konzervatív kortársai a protestáns sérelmeket sem akarják orvosolni, s ezáltal az or
szágot "Európa szemeíelött sötétségi elvek gyanújá"-ba keverik. Két nagyszámú nép
osztály szenved joghátrányt Magyarországon, mondotta Kölcsey, "a tíz milliom adó
zó s a három millió protestáns", és ügyüket összekapcsolta az egyetemes szabadság
jegyében, mert "a. szabadság megszorítása egyiránt fájdalmas" mindenkinek. A job
bágy számára lehetövé kell tenni a birtokszerzést, mert "birtok tartja fenn a polgárt,
és sok olyan polgár, ki birtokkal bír, tartja fenn a hazát". Amit61 rettegni kell, a kett6s
veszedelem: "vagyontalan népés oligarchia"; a kett6s jelszó, mely üdvöt ígér: ,,szabadság
és tulajdon". Könnyű volna lefordítani Kölcsey egy-egy régi szavát a mai politika
szavaira, de nincs rá szükség, anélkül is fölismerhetjük id6szerdségét: Kölcsey a mi
gondjainkról, tennivalóinkról, reményeinkr61 szöl, a mi nyelvünkön beszél.

S ha ünnepi beszédemet ünneprontással kezdtem, befejezni ünnepélyességgel aka
rom. Tegnap Debrecenben jelen voltunk a mostantól Kölcsey Ferenc nevét viselö ta
nítóképz6 f6iskola névadó szertartásán. Ott a Közoktatási Minisztérium második em
bere, a politikai államtitkár mondott ünnepi beszédet. Fölidézte történelmi sorsunkat,
mely széttagolt és eltávolított. Ha valaki Kölcsey minden emlékhelyét föl akarja ke
resni, négy országban kell megfordulnia. Kölcsey Sz6demeteren született, ez Románi
ában van. Álmosdon és Csekében élt, Magyarországon. Megénekelte Huszt romvárát,
a Szovjetunió (vagy már inkább Ukrajna) területén. Pozsonyban, Szlovákia f6városá
ban küzdött a jobbágyság (a csekei magyar, az élesdi oláh és minden egyéb jobbágy)
ügyéért. S az államtitkár egy országról még meg is feledkezett.

Evekkel ezel6tt Pozsony környékén utazgattam egy barátommal. Egy faluban be
tértünk a helység egyetlen fogadójába reggelizni. Mialatt az öreg épület boltívei alatt
falatoztunk, egyszer csak a homlokomra csaptam: itt, ahol mi bécsi szelet és korsó sör
mellett üldögélünk, reggelizett valamikor más is, 1832. december ll-én Kölcsey!
"Köpcsényben szekerembe fogott a sváb..." - ezekkel a szavakkal kezdódik ország
gyűlési naplója; itt, Köpcsényben szállt meg utoljára a Pozsonyba vezető hosszú úton,
itt fogyasztotta el, a helység egyetlen fogadójában, az ódon bolthajtások alatt, utolsó
reggelijét a megérkezés el6tt. Emlékhely ez is. Amikor Kölcseyt követségéről lemon
dani kényszerítették, a távozót Köpcsényig kísérte el a hűséges ifjúság. A kis falut ma
úgy hívják: Kittsee, Ausztriában van.

Míg ezen az emlékemen tün6dtem, átadták a f6iskolának új zászlaját, a Kölcsey
család címerével. Aztán sudár termetű, szép leány lépett e16, fehér blúzban, ünnepé-
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lyes fekete szoknyában, fedetlen karjaival hosszú zászlórudat tartott, elörehajtva,
hogy a debreceni, immár Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola rokon intézményeinek
küldöttei ráköthessék emlékszalagjaikat. Egymás után léptek a zászlórúdhoz a győri,

a bajai, a székelyudvarhelyi, a munkácsi magyar tanítóképz6k igazgatói, s miközben
a sudár leány sugárzó méltósággal állt, mint a franda forradalom szabadság-istenn6
je, a zászlórúdon pedig már húsz, már harminc emlékszalag sorakozott, egyszer csak
azt éreztem: Igen, most együtt vagyunk. Debreceniek, pestiek, győriek, bajaiak, szé
kelyudvarhelyiek, munkácsiak, kiket rostába vetett, megrázott s szétszórt a történe
lem, egyazon nemzet fiai-lányai mégis, együtt vagyunk. Tudni azt, hogy egy nemzet
tagjai vagyunk, nem elég; a puszta anyakönyvi adat csak véletlen, nem érdem, nem
bún, érzelemre, erkölcsre nem indít. Kell más is, legalább néha, egy-egy ritka ünne
pen, hogy összeszoruljon egy kicsit a szív, kendő után nyúljon a kéz, az sem baj, ha
furcsán kaparja valami a torkot, kell az ünnep, kell a meghatódás, ne szégyelljük az
elérzékenyülést, kell az, hogy ne csak tudjuk, hanem érezzük is: együtt vagyunk.
Érezhetünk ilyenkor büszkeséget is: Kölcsey nemzetének tagjai vagyunk.

TúZTAMÁS

Ha egyszer már

LÉLEGZEM tehát vagyok
amíg ver a szívem vagyok
amíg lüktet a vérem vagyok
szép sorjában így tovább
tehát percől percre
poén nélküli melodráma
lézerróllézerre csökkentett látás
vibráló univerzum homályba nyargaló
földalatti de még nem ereszt el
fölgyorsul lelassul utazom

dehát ha egyszer márez történt
marad az alterego egészen különös
dea mélybe lökve is
lélegzem lüktetek vagyok
nemhiányzik a sós tengeri szél
a párás szigetek mihez is kezdenek velük
betévedtem az alagútba
nem tudom hová megyek
beérem alétezéssel
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