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már szóltunk; Rózsa György utószava a disszertáció művelődéstörténeti 
jelensőgét méltatja, s joggal emeli ki, hogy a Kazinczy-életmű egészében 
való felfogására, sokoldalú munkásságának kölcsönhatásaira figyel-
meztet. Nagy munkát végzett a negyven lapnyi hely- és névmutató 
összeállításában Szabó Péter. Itt nemcsak azt tudjuk meg, hogy egy 
helység hol fekszik s hogy milyen műemlékek teszik nevezetessé, hanem 
azt is, hogy Kazinczy mit látott itt s milyen véleményt mondott róluk: 
festőknél, szobrászoknál a pályakép adalékain túl arról is olvashatunk, 
hogy Kazinczy mely munkáikat ismerhette s mit írt ezekről. A kép-
anyag - Rózsa György válogatása - gazdag illusztrációt ad: a tárgyalt 
művekről készült alkotásokat, fényképeket, Kazinczy pályatársainak 
portréit, Kazinczy képmásaiból jó válogatást, könyvillusztrációkat tár 
elénk. Csak e képanyag miatt is érdemes forgatni e kiadványt, s nem-
csak szakembereknek, hanem mindazoknak, akik a korszak ízlésvilágába 
szeretnének bepillantani. 

MEZEI MÁRTA 

KÖLCSEY FERENC TESTAMENTOMA 

Imponálóan szép kötetek követik egymást az Európa Könyvkiadó-
ban szerkesztett Helikon Kézirattár sorozatfüzérében. Egyaránt dicsér-
hető érte a szerkesztő Taxner-Tóth Ernő és a művészeti vezető Szántó 
Tibor. Nemes törekvésük nyomán — túl a tizedik köteten - véglegessé 
vált a kiadvány formája, s ezt az album szóval jelölhetjük meg a legpon-
tosabban, ugyanis mindegyik gyűjtemény az irodalom területéhez kap-
csolódó szemelvényeket, válogatásokat vagy önálló alkotásokat mutat 
be, gazdag képanyaggal. A sorozat gondozóinak jó érzékére vall a szöve-
gek megválasztása csakúgy, mint az irodalmi anyag és a képgyűjtemény 
arányos egyensúlyának megteremtése. Az utóbb megjelent munka is 
méltó az eddigi hagyományokhoz, megnyerően elegáns külsőben adja 
közre nemzeti himnuszunk költőjének végrendeletét. Jó szerencse, hogy 
végül is ebben a sorozatban talált kiadóra ez a fontos dokumentum, 
mert ha már a felfedezés óta eltelt évtizedes hallgatást nem kérheti 
számon a közvélemény, most legalább kárpótlást kaphat a körültekintő 
szöveggondozásban és kiegészítésekben. A Népszabadság 1981 február-
jában ugyan már eleget tett egyfajta olvasói igénynek, amikor közreadta 
a végrendelet szövegét, ez azonban nem elégíthette ki a szakmai körök 
érdeklődését, sőt elengedhetetlenül sürgetővé tette a kritikai kiadást is, 
mert látszott, hogy Kölcsey szövege irodalmi alkotásként és jogi formu-



Szemle 971 

laként egyaránt pontos tanulmányozást és értelmezést kíván. Bizonyos, 
hogy felfokozott érdeklődés közepette került ki a békéscsabai Kner 
Nyomda Dürer üzeméből a Kölcsey Ferenc testamentoma című kötet, 
és az is bizonyos, hogy ennek a várakozással teli hangulatnak a tudatá-
ban állt össze a sokszálú ismeretközlés. 

A könyv közli a végrendelet szövegét és a végrendeletet magába záró 
borítékon található utasító mondatokat. A szövegek betűhív pontos-
ságát ellenőrizhetjük is, mert mellékletként megtalálható mindkét szö-
veg hasonmás színes fakszimile kiadása. Ezek léte teszi teljessé Kölcsey 
írásait, mert szépségük, tisztaságuk, hangulatuk lenyűgöző, határozott-
ságuk, következetességük, logikai rendjük megejtő, tartalmuk gondol-
kodásra serkentő, tényfeltárásra kényszerítő. A „végintézet" birtokában 
el kell gondolkodnunk és fel kell tárnunk, hogy a testamentum 1834 
május 25-i és Kölcsey halálának 1838 augusztus 24-i időpontja között 
változik-e Kölcsey életfelfogása, hiszen az alig több, mint négyéves idő-
tartamban még a pozsonyi diétán töltött év is bennfoglaltatik. Ugyan-
csak kérdés, hogy mint változik meg ez időközben birtokainak névér-
téke, minősége. Ezekhez kapcsolódóan egyúttal az is újabb gondolatsort 
indít el, vajon nem készített-e kiegészítést az eredeti rendelkezései vég-
rehajtására, hiszen Kölcsey Antónia naplójából tudjuk, hogy kézirataira 
igényt tartott a szűkebb rokonság, leveleit pedig Szemére Pál vélte a 
magáénak. A válaszokban bizonyosan ott van testvéröccse özvegyének 
sokkal nagyobb és jelentősebb szerepvállalása, mint azt eddig hinni mer-
tük akár a birtok megmentésében, műveltetésében, akár Kölcsey magán-
életében, lelki egyensúlyának megtartásában, és ott van az is, hogy mit 
ér a 252 köblös szántó és gyümölcsös, ha soha nem tudott sem függet-
len nyugalmat adni tulajdonosának, sem megélhetést biztosítani pl. egy 
pesti hivatali állás kiegészítőjeként 

Kölcsey végrendelete egyszerre fájdalmas és felemelő. Fájdalmas, 
mert leszámolt az élettel, beletörődött kérlelhetetlenül múló éveinek 
gyarapodó számába, magányosságába, pedig még Szemere Bertalan is 
arról érdeklődik, valóban megnősül-e Kölcsey? Túlteszi magát a lehető-
ségek kínálta csábításokon, nem vágyik hivatali karrierre, bár mint 
követ alispán is lehetne. Nem vágyik irodalmi vezérségre sem, pedig az 
akadémiai titkárság gondolata már kísérti. És felemelő is a végrendelet, 
mert rendet teremt maga körül, számba veszi birtokait, s teljesíti önma-
gának szabott feladatát, felelősséggel gondoskodik az életében vállalt kis 
család sorsáról esetleges korai halála után is, s egyértelművé teszi gondo-
latait, szándékait, tetteit önmaga s közvetlen baráti környezete előtt, s a 
hitelesíttetőkkel közvetve az özvegy és kisfia előtt is: minden, ami tör-
ténni látszik, Csekén következhet csak be, legyen az élet vagy halál. 
Mennyire gondos tud lenni, amikor szeretett „unokája" jövőjét akarja 

12 Irodalomtörténet 84/4 



972 Szemle 

megalapozni, milyen pontossá tud válni, amikor az „özvegy" jogait teszi 
egyértelművé, és milyen méltóságteljes tud maradni, amikor egyszerre 
tehet „rendelést" gazdasági és szellemi javairól, a birtokról és a könyv-
táráról, az udvarházról és a műveiről, szóba sem hozva a leendő temetés 
pompáját vagy a síremlék hollétét, milyenségét. 

A könyv szerkezete szerint ezután következik az Elöljáró beszéd, 
amely Julow Viktor tollából való és az olvasó megnyerését kívánja szol-
gálni. Emelkedett stílusban segít rácsodálkozni az előkerült végrende-
letre, s rögtön meg is határozza annak jelentőségét: életdokumentum, 
amely sors és élet-halál, anyagi lét s morális tartás tükre, számunkra 
pedig kegyeleti ereklye. Fontosnak tartja kiemelni a „testamentom" 
mai értelmezői számára az esendő, a végtelenül szenvedő embert, aki 
korának nagy politikusává vált, saját gazdaságának pedig gyakorlatias 
erélyű megmentője és fenntartója volt. A poétái helynek nevezett csekei 
környezettel egybeveti az örökösre váró birtokot, s miközben az irat 
minden során érződő fölényes jogi tudásra hívja fel a figyelmet, a Testa-
mentom anyagi és a Paraneisis erkölcsi párhuzamát hozza szóba. Molnár 
József ,,.. .szükségesnek láttam végintézetemet... megirní' címen 
foglalja egybe mindazt, amit jelenleg tudni lehet Kölcsey végakaratával 
kapcsolatban. Ugy véli, hogy Kölcseyt végrendeletének megírására, a 
betegeskedés és a szövevényesen rendezetlen anyagi ügyek ösztönözték. 
Ez a tények alapján igaz, a motiváló erők közé azonban a pozsonyi 
politikai közszereplést is be kell iktatnunk, s jelentősebb hangsúllyal 
kell róla szólnunk, hiszen követi megbízatása és ennek teljesítése a fel-
felé íveléstől a megbuktatásig, a sikerektől a titkos megfigyeltetésig ter-
jed. Molnár számba veszi a Kölcsey-birtok területét, s részletesen szól a 
hagyaték sorsáról a végrendelet felbontásától a pereskedések koráig, 
majd magyarázatokat fűz a testamentum szövegéhez követve a fakszi-
mile lap- és sorszámának jelzéseit. Voltaképpen itt tudunk meg min-
dent, ami a hagyatékra és Kölcsey csekei éveire jellemző, így a családi 
örökség rohamos zsugorodását, Ádám testvéröccsének gondatlan gazdál-
kodását, a nemesi udvarház pereskedő életét, de itt kapunk választ az 
örökösül megtett Kölcsey Kálmán és anyja életútjáról is. A végrendelet 
további értelmezéséhez irodalomjegyzéket és szómagyarázatokat is 
közöl Molnár. A függelékbe került ugyancsak az ő tollából „az ősök 
fája", amelynek összeállításával a Kölcsey család és Cseke kapcsolatát 
teszi érthetőbbé a szerző, de nyüván adózik a Miskolczy családnak is, 
ahonnan most hosszú út után visszatalált a végrendelet szövege, s a 
debreceni Déri Múzeum tulajdonában gyarapítja nemzeti kincseink 
sorát. 

A kötet nagy részét Molnár József írta, s ha szerencsének tarthatjuk, 
hogy a végrendelet el tudta kerülni a levéltársors süllyesztőjét, akkor 
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legalább olyan szerencsének tarthatjuk, hogy ő mondta el róla kutatásai 
eredményét. Az aprólékos pontosság nélkül könnyen szenzáció marad-
hatott volna Kölcsey végakarata, de Molnár elemző bemutatása forrás-
értékű dokumentummá emelte. 

Az album művészi tipográfiáját a kitűnő képanyag és a mellékletben 
csatolt végrendeleti szöveg teszi teljessé s egyben páratlan bibliofil 
értékű művé. Nagy kár azonban, hogy a képszerkesztő nem a sorozat-
ban, hanem csak az őt érintő kötetben gondolkodott. így történhetett 
meg, hogy a Kölcsey-verseket tartalmazó Mi az élet tűzfolyása? című 
kötet után az 1835-ös Einsle-festmény most a borítóra került de itt nem 
színes; az álmosdi lakóház itt is szerepel (de még most sem látjuk a 
teljes épületet), a csekei környezet és benne Kölcsey dolgozószobája, 
valamint a második síremlék színesben az előbbi kötetnek is része volt 
már. Nem szerencsés az sem, hogy tarpai zsellérház került az albumba, 
holott Csekén is megtalálható annak mása, az Einsle olajfestménye 
utáni Kölcsey-kép pontatlanul jegyzetelt, s a költő első síremlékének 
helye már évtizede nem a közölt helyen van. Különleges értékű viszont 
a nagyításban is látható 13 ágú zárt koronára emlékeztető és az ötágú 
leveles rangkoronával díszített kétfajta Kölcsey nemesi címeres pecsét 
viasznyomata, az örökösnek megnevezett Kölcsey Kálmán arcvonásait 
őrző másolat, a Nagyar határát bemutató térkép a végrendeletben is 
szereplő szabadkai vízimalom helyével s a végrendelkező Kölcsey 
Ferenc kiterített tetemét magán hordó díszes lenvászon térítőről készült 
felvétel. (Kölcsey Ferenc testamentoma. Bemutatja Molnár József és 
Julow Viktor. Európa Könyvkiadó és Helikon Kiadó. 1983.) 

CSORBA SÁNDOR 

PETŐFI - ÚJRA ÉS VÉGRE 

Pontosan tíz évvel az új kritikai kiadás első kötete után megjelent a 
második: 78 Petőfi-vers szövegével és magyarázataival. Az évtizedes 
várakozás tudományos, közművelődési, pedagógiai hátrányairól - azt 
hisszük - fölösleges itt szót ejtenünk. Figyelmet kelt viszont, hogy a 
sorozatszerkesztő, Kiss József a kényszerű szükségből erényt próbált 
faragni: kiiktatja az 1. kötet tévesen felvett 47. darabját, határozottan 
állást foglal a Rokkadal újra meg újra felbukkanó hitelességi problémája 
ügyében (105-7 . ) , továbbfejlesztette a Versek keletkezéstörténetéről 
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