
Szemle 1009 

korábban megjelent Zrínyi-tanulmányainak (ezek egy részét lásd: 212) 
és a korábbi Zrínyi-szakirodalomnak. Már újabb, nagyobb lélegzetű 
munkáik is elkészültek, remélhetőleg ezeket mihamarabb nyomta-
tásban is olvashatjuk: Király Erzsébet: A Szigeti veszedelem olasz 
epikai modelljei, Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi. 

Klaniczay Tibor Zrínyi-monográfiája 1964-ben jelent meg. Ezt kö-
vetően úgy tűnt: az alapkérdésekben és a filológia területén is hosz-
szabb időre lezárultak a Zrínyi-kutatások. Király Erzsébet és Kovács 
Sándor Iván könyve azt is bizonyította, hogy a húszéves monográfia 
nemcsak szintézis volt, de magában foglalta a további kutatások 
inspirációit is. (Szépirodalmi, 1983.) 

H A R G ITT A Y EMIL 

KÖLCSEYTŐL ÉS KÖLCSEYRŐL * 

A reformkor kutatói jól tudják, hogy bármilyen átfogó témával 
foglalkoznak, mindenütt találkoznak Kölcsey Ferenc szellemi jelen-
létével — nem is annyira költői életművének esztétikai hatásával, 
mint inkább (Szauder József szavával) „erkölcsi zseni"-voltának kisu-
gárzásával, gondolatai erejével, példájával, életsorsával. Ezért meg-
különböztetett figyelem illeti — kivált kritikai kiadás híján és a 
Szauder József halálát követő megtorpanást tudomásul véve — a 
Kölcsey körül folyó kutatásokat. 

Csorba Sándornak elsősorban a szövegkorpusz gyarapítását és egy 
jó Kölcsey-ikonográfia összeállítását köszönhettük eddig. Mostani 
munkája szemlátomást műhelytanulmány, sajátos szempontból meg-
írt metszet egy megírandó életrajzhoz. S minthogy a debreceni kollé-
gium oktatási rendszerének 1795. és 1804. évi reformjai adják Kölcsey 
iskolázásának, szellemi eszmélésének és jellemformálódásának hát-
terét, a füzetből nemcsak az irodalomtörténészek meríthetnek, legyen 
szó akár a debreceni kollégiumban elérhető folyóiratokról, akár a 
néhány oldalon összefoglalt Kölcsey-kultusztörténetről vagy az érin-
tőlegesen, de többször említett Csokonai-hagyomány megítéléséről 
Debrecenben. 

Csorba módszere sikerrel egyesíti — filológiaellenes szaktudomá-
nyi korszakunkban — a helytörténetírás legjobb filológikus hagyo-

* Csorba Sándor: Kölcsey és Debrecen, az M T A Debreceni Aka-
démiai Bizottsága Közleményei 2. sz., Debrecen 1982. és Kölcsey 
Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal, s. a. r. Taxner-Tóth Ernő, Bp. 
Petőfi Irodalmi Múzeum 1983. 
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mányait a korszerű kritikai szemlélettel. Adatgyűjtései, a levéltári 
kutatások során felmerült mozaikok nem öncélúak. Látszólag rész-
letkérdés (11.), hogy a Kölcsey-fiúk maguk lakták-e a Mester utcai 
kis házat vagy Bessenyei István bodnármesterrel és feleségével — való-
jában igaza van a szerzőnek: a gyermek és a városi élet hétköznapi, 
de meghatározó kapcsolatrendszerének kezdetéről van itt szó. Vagy 
a compendiumok készítésének gyakorlata (87.) sem pedagógiatörté-
neti adalék csupán, hanem módszerbeli alapvetése annak a műhely-
munkának, amelynek eredményét vaskos kötetben adhatta ki Szauder 
József (Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai 1809—1811, Bp. 1968.). 

Csorba Sándor füzete részletekbe menő, ugyanakkor nagyívű képet 
rajzol Kölcsey enciklopédikus műveltségének kialakulásáról, egyéni 
világképének formálódásáról, ezen belül arról a meghatározó jelentő-
ségű meggyőződésről, mely szerint az organikus evolúció válik az 
érdekegyesítés majdani megfogalmazójának életelvévé. Míg a deb-
receni környezet, a kollégiumi élet és művelődés körülírásakor első-
sorban saját, levéltári kutatásaira támaszkodik a szerző, addig e feje-
zeteiben korábban publikált források, szövegek értelmezése, rend-
szerbe illesztése révén igyekszik új összefüggésekhez jutni. 

Nemcsak a Kölcsey pályájához kötődő személyiségek hiányos év-
számai utalnak az életrajzi kutatások fontosságára, hanem magának 
a költőnek biográfiájában is számos fehér foltot találunk. Csorba 
— érthetően — most főként a diákkor vonatkozásában foglalkozott 
ilyen kérdésekkel is, a felnőtt Kölcseyről írva a kapcsolattörténetre 
koncentrált — egy tüzetes kronológia, utóbb pedig életrajz azonban 
elodázhatatlan feltétele a további elemzéseknek. 

Ugyancsak a kutatás adósságaira figyelmeztet Taxner-Tóth Ernő, 
a Kölcsey—Kende levelezés sajtó alá rendezője és jegyzetírója. Maga 
a kézirategyüttes a magyar irodalmi muzeológia utóbbi éveinek egyik 
csöndes szenzációja: Kende Zsigmond külföldön élő leszármazottai 
1983 áprilisában ajándékképpen juttatták haza és adták át a Petőfi 
Irodalmi Múzeum kézirattárának Kölcsey Ferenc 76 levelét (közöt-
tük öt kiadatlant), több más fontos irattal és levéllel együtt. Nyilván 
az adományozók gesztusát akarta a múzeum viszonozni azzal, hogy 
rekordgyorsasággal, 1983 szeptemberében megjelentette nemcsak az 
ajándékegyüttest, hanem Kende 30 válaszlevelét is, amelyet a PIM 
őrzött, addig kiadatlanul. (Ugyanakkor kamarakiállításon is bemu-
tatták új szerzeményeik legjavát.) 

Ezzel a párját ritkító kiadói teljesítménnyel — paradox módon 
— a kutatás sajátos értékeket nyert. Lehet, sőt bizonyosra vehető, 
hogy ha több idő áll rendelkezésre a sajtó alá rendezéshez, csökken-
hetett volna a megjegyzeteletlen szövegrészek száma, még egy (éspe-
dig történész) lektor bevonásával gazdagodhatott volna a jegyzetek 
utalásrendszere, kiszűrhető lett volna a főszöveg és a jegyzetek olykori 
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eltérő olvasata stb . . . Viszont Taxner-Tóth Ernő (főként tanulmá-
nyában) és Takács Péter (a Kende-portré megírásakor) jótékony kész-
tetést, szakmai kihívást kapott egy olyan elsődleges problémavázlat 
összeállítására, amelyben nem maradt idő és lehetőség a feldolgozó 
tanulmányokban oly gyakori lekerekítésre, a hiányos forrásbázis 
rutinos áthidalására. Felvetett szempontjaik listája igen gazdag. 
Taxner-Tóth az átszellemült Kölcsey kultusz-beli képének tarthatat-
lanságával indítja tanulmányát, érdekesen fejtegeti írói életmód és 
világszemlélet összefüggéseit, hogy végül reálisan foglalja össze a 
Kölcsey—Kende kapcsolat lényegét, egymásrautaltságukat és mind-
azt az erkölcsi többletet, amellyel Köcsey e barátságot kiemelte a 
szokott vármegyei érdekszövetségek rokoni szálakkal is egybefű-
zött kuszaságából (13— 16.). Takács Péter más megközelítésben, első-
sorban a megyei politizálás gyakorlatának oldaláról egészíti ki isme-
reteinket, akár Kende Zsigmond vármegyei „karriertörténetét" raj-
zolja meg, akár a rendszeres munkálatok jelentőségéről ír (22.), akár 
a Szatmár megyei követutasítások már 1832 óta élő problémáját 
kíséri nyomon (27—28.), amelynek 57 Pozsonyból küldött Kölcsey-
levél születését köszönhetjük. Mindketten felvetnek, illetve sugallnak 
konkrét kutatási kérdéseket is: most végre talán sor kerül a Kölcsey 
tollával írt és alkalmasint több vármegyei levéltárban fellelhető akták 
elkülönítésére (16. és 23.), de például ugyanígy pontosítandó az egyes 
vármegyei funkciók hatás- és feladatköre ahhoz, hogy megállapítható 
legyen, mit végez hivatalból a tisztség viselője vagy mit szenvedélyes 
ügyszeretetből, netán karriervágyból? (vö. 20—21.) 

A bevezető tanulmányok és a jegyzetek néhány hiányát itt pótol-
juk, tévedését-tollhibáját a következőkben javítjuk. A Kölcsey-hagya-
ték történetéről szólva feltétlenül említendőnek tartjuk Solt Andor 
és Fried István alapvető tanulmányait az ItK, 1938. évi folyamában, 
illetve a Szabolcs-Szatmári Szemle 1979/4. számában (4.); Toldy Fe-
renc kézikönyvének címében a birtokos szerkezet helyesen: „. . . der 
ungrischen Poesie" (190.); a nemlegesen jegyzetelt szövegre nem szo-
kás az apparátusban továbbhivatkozni (204—5.), a „muszka nátha, 
köhögés" egyébként influenzát jelent ; a példázatként emlegetett „nógrá-
di történetek" az 1823. évi nemesi ellenállás ottani eseményei (123.); 
a 83. sz. levél több latin kifejezése és tartalmi utalása felderítetlen 
(139—40.); a 91. sz. levélben a Vajda Viktor olvasatából vett pótláso-
katjelölni kellett volna ( 1 5 0 - 3 . ) stb. 

Taxner-Tóth Ernő bevezető tanulmányában már hivatkozatott 
Csorba Sándor füzetére (6.). A két kiadvány másfajta, mélyebb közös-
séget is mutat: kis példányszámú, egyszerű formájú, a kutatást azon-
ban előrevivő és ezért fontos kötetecskék ezek. S mutatják, hogy a 
Kölcsey körüli vizsgálódásoknak nemcsak forrásbázisa gazdagodik, 
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problémalátásunk élesedik, hanem jószerével az alkotóműhelyek is 
készen állnak egy kritikai kiadás szervezte új kutatási szakasz fela-
dataira. 

KERÉNYI FERENC 

PODMANICZKY FRIGYES: 
EGY RÉGI GAVALLÉR EMLÉKEI 

Kevés olyan érdekes irodalmi dokumentuma van Budapest nagy-
várossá való fejlődésének, illetve a múlt századi magyar társadalom 
lassan kibontakozó polgárosodásának, mint Podmaniczky Frigyes 
1887/88-ban kiadott négykötetes visszaemlékezései, amelyekből most 
— Steinert Ágota gondozásában — egy kötetnyi válogatást adott 
kezünkbe a Helikon Kiadó. 

Az 1824-ben született Frigyes báró szinte a reformkorszakkal volt 
egyidős. Aszódon és Pesten töltött első évtizedéről szólva, rokonszen-
ves szerénységgel jegyzi meg: „E gyermekkori emlékeim néhányát 
ide iktatom; nem azért, mintha azoknak bármi fontosságot tulajdo-
nítanék, hanem egyedül azért, mert tagadhatatlanul érdekesek, mint 
akkori társadalmi, közigazgatási, művelődési, nemzetiségi viszo-
nyaink egyszerű, de igaz, s mint ilyenek, fontos adalékai." (15.) 
Hasonlóképpen „fontos adalék"-okat jelentenek a pesti, a miskolci 
és a késmárki tanulóévek, az erdélyi és az észak-európai út, a megyei 
hivatalnokoskodás, a Kossuth követté választásáért folytatott 
1847-es korteshadjárat, illetve az 1843/44-es és az 1847/48-as ország-
gyűlések alkalmával Pozsonyban töltött hónapok élményei. 

1848 őszétől Podmaniczky katonatisztként részt vesz a szabadság-
harcban, Világos után büntetésül közlegénynek sorozzák be egy olasz-
országi, majd egy tiroli ezredhez, szabadulása után igyekszik bekap-
csolódni a hazafias nemesség társasági életébe, 1861-ben képviselővé 
választják, a hatvanas évek során titkos üzeneteket közvetít az ellen-
zék és az emigráció között, a kiegyezés után lapszerkesztő, a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának tagja, később alelnöke, 1875-től 1886-ig a 
Nemzeti Színháznak, majd az 1884-ben (főleg az ő áldozatos szervező 
munkája nyomán) fölépült Operaháznak is intendánsa, a Deák-párt 
és az'íún. „balközép" fúziójából létrejött Szabadelvű Pártnak egyik 
alapító tagja. 

Erről a sokoldalú tevékenységről azonban jogosan jegyzi meg az 
utószóban Steinert Ágota, hogy a báró a politikai életet „kissé a hát-
térbe vonulva, sohasem az első vonalban élte meg, s így emlékirataiból 
a század eseményeit — akarva-akaratlan — különös »oldal-világí-
tásban«, hétköznapi derengésben ismerhetjük meg. Talán ezért olyan 


