
T A N U L M Á N Y O K 

Elnöki megnyitó 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1938. évi rendes 
közgyűlésén. 

Tekintetes Társaság! 

Ebben az évben telik be száz esztendeje annak, hogy Kölcsey 
meghalt. 

Ha visszatekintünk az azóta lefolyt évszázadra: micsoda 
fölemelően hatalmas — de egyben milyen lesujtóan rettenetes 
változás! 

Nyelvünk, melynek jogaiért szavával és írásaiban annyit 
küzdött, s fejlődéseért annyit tett az ihletett költő, a gyűléster-
mek lelkes szónoka: ma szabadon él és érvényesül ugyan ország-
szerte, azóta szinte megtízszereződött lakosságú fővárosunkban 
is, de viszont hová szűkültek határai véren szerzett boldogtalan 
hazánknak, melynek omladékain reszketve omlanék szót a fen-
költ lelkű költő, ha kikelne százados sírjából . . . 

Mikor Kölcsey — alig töltve be élete 48-ik évét — i t thagyta 
e földi világot, irodalmi mestere, Kazinczy, már hét év óta sír-
jában nyugodott, s ő előtte egy évvel, 1830-ban, elhunyt az ú j 
irodalmi vezér, Kisfaludy Károly is, és két esztendő telt el, hogy 
a sír nyugalma örökre elhallgattatta a magát Kölcseytől meg-
bántottnak érzett és életében soha meg nem békélt Berzsenyi 
keservét is. 

Kisfaludy Sándor, kinek költészetét Kölcsey oly nagyra tar-
totta, hatvanhat év terhével vállán még élt vidéki kúriájában, 
szeretett hitvesének, Szegedy Rózának halála u táni mély gyászá-
ból ú j házasságában kibontakozva. 

A harmincnégyéves Ba jza az Auróra nyomába lépett 
Athenaeum-ot szerkeszti, a kor legkiválóbb íróitól támogatva, 
az irodalom terén nagy tekintéllyel bírva, de mint kegyetlen és 
félelmes kritikus, engesztelhetetlen gyűlölködéstől környezve, 
ám boldogságot is ér, mert éppen ebben az 1838-ik évben t a r t j a 
esküvőjét Csajághy Júliával, a későbbi Vörösmartynénak, a 
„merengő" Laurának testvérével. 

Az elevenszellemű, fáradhatatlanul mozgékony Toldy, az 
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Akadémia titkára, a Kisfaludy-Társaság megalapítója, tanít az 
egyetemen, Bajza mellett részt vesz az Athenaeum szerkesztésé-
ben, s ő lá t ja el a társlapnak, a F iy y címező-nek szerkesztői min-
den munkáját , s már megindult irodalomtörténetírói pályáján, 
melyen szaktudományunk vezérévé emelkedett. 

A regényirodalom terén aránylag későn fellépett báró 
Jósika Miklós is ünnepelt író már 1838-ban, mint a két évvel 
előbb megjelent, s már második kiadás előtt álló Abafi és 
Zólyomi szerzője. Nagy utódja , báró Kemény Zsigmond sem 
gyermekif jú már — huszonnégy esztendős — de még mindig csak 
tanul, igen komolyan készül írói pályájára , ott is szándékozik 
hagyni az erdélyi főkormányszéken vállalt hivatalát, hogy 
Bécsbe menjen, látkörét szélesbítendő, ismereteit gyarapítandó. 

A szeretetreméltó, magyaros kedvű és tollú Czuczort úgy 
elrágalmazták ellenségei, hogy főapátja kénytelen volt őt — a 
kancellár sürgetésére — eltávolítani Pestről, s ő a győri kis-
papok tanításában igyekszik vigasztalódást keresni. 

Garay Jánost viszont súlyos anyagi gondjai vitték el Pest-
ről, s ő Pozsonyban a kormánypárti , reakciós Hírnök szerkesztő-
ségében körmöl és búsong, míg a nagy tehetségű, de izgága 
Csathó Pá l ugyanott hevesen és kíméletlenül harcol Bajzáék 
ellen. 

Már a Kisfaludy-Társaság tagja lett ebben az évben a még 
csak huszonöt éves, de már is elismerten jeles író báró Eötvös 
József, ki a Tudós Társaságba éppen huszonkét éves i f j ú fővel 
került volt be, s bár erősen ó-konzervatív apa fia volt, a főrendi-
házban lelkes szabadelvűként szerepelt. 

Figyelmet keltettek m á r a huszonhét éves Kriza János, ko-
lozsvári uni tár ius papnak az erdélyi bércek közül felzendült 
zamatos székely dalai, — az alig huszonnégyéves Szigligeti, a 
gyönge segédszínész pedig olyan tüneményes gyorsasággal for-
gat ja már drámaírói tollát, hogy Kölcsey halála évében nem 
kevesebb, mint négy történeti darabja kerül bemutatóra a két 
évvel utóbb Nemzeti Színház nevet fölvett Pesti Magyar Szín-
házban: januáriusban a Vaiul, júniusban a Gyászvitézek, szep-
temberben a Pókaiak és decemberben az Abu. Egy ötödik darabja 
pedig nyomtatásban jelenik meg ebben az évben: a Dienes,vagy 
a királyi ebéd. De az ú j állandó színház legnagyobb magyar 
sikerét a Szigligetinél néhány évvel idősebb Gaál Józsefnek 
azóta is élő, híressé vált Pclcskei nótárius-a hozta meg 1838-ban. 
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Az irodalom legnagyobb tekintélye, koronázatlan fe jedelme 
ez időben már Vörösmarty, ki — mint harmincnyolcéves, de még 
legénysorban élő férf i — élete delelőjén j á r , s költészetének fé-
nyes nap j a homályba vonja az irodalom f i rmamentumának 
minden csillagát. Ám Vörösmarty ebben az esztendőben alig né-
hány verset í r csak, kiválóbbat úgyszólván egyet sem. Legismer-
tebb közülök Az árvízi hajós, mit az azon évbeli pesti szörnyű 
árvíz-veszedelem során rettenthetetlen bátorsággal oly sok em-
ber életét megmentett báró Wesselényi Miklós tiszteletére í r t , s 
mely költeményt Laborfa lv i Róza nagy hatással szavalta el a 
Pesti Magyar Színházban. Könyvben és színpadon azonban eb-
ben az évben jelent meg Vörösmar ty legerősebb kötésű d r á m á j a , 
a Marót bán, mely az ez évre szóló akadémiai nagy jutalom felét 
is megkapta a következő évben. Szorgalmasan í r j a Vörösmar ty 
ezenfelül az Athcnaeumban — hol ő is társszerkesztő — a Játék-
színi Krónikát, ezzel is áldozva a színpadi művek iránt való olt-
hata t lan szeretetének. 

Míg Vörösmarty, az Auróra köréből indul t pályájának dere-
kán, homlokán m á r hervadhata t lan babérkoszorúval, a nemzeti 
romantikus költészet bimbós tavaszkorában, Kisfaludy K á r o l y 
után versenytárs nélkül vezérkedik — még az ismeretlenség ho-
mályában, de homlokukon már az égi jegygyel , fejlődtek, érle-
lődtek az eljövendő aranykor leendő nagy hősei. Az élete tizen-
hatodik évében járó Petrovics Sándor már 54 hexameter-sorban 
búcsúzik maga és társai nevében az aszódi algimnáziumtól, hogy 
mint „rhetor pr imi anni" iratkozzék be a Selmecbányái l íceumba, 
hol aztán magát kún gyereknek nevezgetve, erősen magyarkodik 
a pánszláv diákok között. — A huszonegyéves Arany J á n o s — 
kur ta és szomorú színészi pá lyá jának h íná r j ábó l szerencsésen 
kimenekülvén, szemevilágát éppen a szóban levő évben vissza-
nyert öreg apja mellett élve, korrektorkodik Nagyszalonta „neve-
zetes" városában, a magyar és latin g rammat ika i osztályokat ta-
nítva, s egy-egy sírverset f a ragva . A vele egyidős Tompa Mi-
hályi pedig - - bár annal is ta nemes, de szegény csizmadiamester-
nek jó eszű fia — egy időre félbehagyni kényszerülvén sáros-
pataki főiskolai tanulmányai t , a sárbogárdi iskolában szintén 
mint segédtanító töltögeti a nebulók fejébe az elemi ismereteket, 
hogy egy év múlva visszatérjen tógátus diáknak P a t a k r a . 
A tizenöt esztendős Madách már egyetemi hal lgató Pesten, na-
gyon érdeklődik az irodalom iránt s verselget is. A komáromi 
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Jókai-fiú, mint tizenhárom esztendős diák, még csak most lépett 
fel a „poétái" osztályba, de költői pályája m á r előbb megkezdő-
dött, hiszen kilencéves korában már megjelent nyomtatásban 
első verse. 

De nemcsak az irodalomnak — a politikának is reform-
korszaka ez az idő, melyben -— a Kölcsey halálának évében — 
Széchenyi és Kossuth a vezető elmék. Széchenyi már negyven-
hétéves férfi , két év óta boldog férje hőn szeretett Cres-
cence-ának. A Hitel, Világ és Stádium — „a lét és nemlét közti 
határon egekbe nyúló hármas piramid" — m á r megszerezte neki 
a nagy tekintélyt és népszerűséget, s ezen a téren még övé a 
pálma Kossuth-tal szemben, ki a szóban forgó évben éppen bör-
tönben ül, mert a kormány ál ta l eltiltott Törvényhatósági Tucló-
sítások-at tovább is megjelentetni merte. 

Forrtak az eszmék, er jedt a közszellem, indult az ország ú j 
korszak felé, mely aztán a negyvenes évekkel köszöntött be iga-
zán, hogy a néppel megteljesedett nemzet irodalmi és politikai 
téren egyaránt fr iss lendülettel vigye keresztül, szellemi hőseivel 
élén a hatalmas reformot, a tar talmi és formai teljes átalakulást. 

Az előkészítő idő lezáródását a nagy évszázad harmincas 
éveinek végén mintegy a Kölcsey halála jelzi. Ö a múltnak em-
bere még, de m á r előkészítő munkása a jövendőnek, ami a hír-
hedt Mondolat-ra Szemere Pál la l együtt í r t Felelet-ébői is kitet-
szik, melyben, mint a megújhodó Magyarország küzdő bajnoka, 
szatirikus erővel kél védelmére a nyelvújí tásnak s a finomabb 
ízlésnek. 

Kölcsey, mint költő, nein tartozott ugyan a legkiválóbbak 
közé, de — jó] mondja róla Gyulai —, hogy „a szemlélődés és 
érzés mélységére nézve senki sem versenyezhetett" vele abban a 
korban. Hynmus-a mint nemzeti ének, mint hazafiúi imádság 
ma is megzendül ajkainkon, ünnepeinken, még templomainkban 
is. A két Zrínyi-dal, kétségbeesett hangjával ma is megremeg-
teti szíveinket, mert nem csak a bánatra nagyon hajlamos költő 
egyéniségéből fakadó pesszimizmusnak volt kifejezője ez a két 
rettenetesen lesújtó költemény, hanem Íratásuk korának érzé-
seiből és felfogásából fakadtak, mikor a „vészek-hányta" nemzet 
sokszor szinte elvesztette hi té t jövendőjében, és „tengerén kínjá-
nak" nem talál ta meg erejét önmagában. 

Kölcseynek a klasszicizmusból a romántieizmusba á thaj ló 
költészete voltaképpen erősen német hatás alatt állott — m á r csak 
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mesterének, Kazinczynak útmutatása nyomán is — de a divatos 
szentimentalizmus valójában annyira összevágott az ő érzékeny 
lelkével, a magányosságot kedvelő hangulatával, hogy a versei-
ben borongó és zokogó fájdalom sokszor megkapóan egyéni han-
gon szólalt meg. Bár szintén német hatásra, de voltaképpen Köl -
csey ír ta az első magyar balladákat, melyek ugyan terjengős-
ségükben még nagyon távol állanak attól a magaslattól, ahová 
azután a balladát Arany emelte, de mint úttörő kísérletek, bizo-
nyos irodalomtörténeti jelentőséggel bírnak. Másik ilyen jelen-
tős mozzanat. Kölcsey költészetében az, amit Horváth János úgy 
l'ejez ki, hogy Kölcseyben „mintegy előre küldött követét láthat-
juk a népi segítségével később klasszikussá fejlődött nemzeti 
irodalomnak". Mert — s ezt is találóan hangoztatja Horváth 
János — Kölcseynek „a népdal nem alkalmi kedvtelés volt, ha-
nem csaknem egész költői pályájának egyik legégetőbb s leg-
egyénibb problémája". Maga Kölcsey hangsúlyozta az Élet és 
Lit er aturá-Ъ an 1826-ban Nemzeti Hagyományok címen megjelent 
dolgozatában, hogy „a való nemzeti poézis eredeti szikráját a 
köznépi dalokban kell nyomozni". „Az idegen tűznél gyú j to t t 
fény — í r j a ugyanott — a nemzetnek csak homály közül 
sugárzik." 

De Kölcseynek nemcsak költői pá lyá ja emlékeit kell fel-
idéznünk, mikor szövétneket gyujtunk sír ja mellett — irodalom-
történeti szempontból még nevezetesebb az ő kritikai munkás-
sága. Mert a száz-kezű Kazinczy kezdeményezése nyomán volta-
képpen Kölcsey volt az igazi irodalmi kr i t ika megalapítója. K a -
zinczy — s ezzel nem akar juk a „szent öreg"-nek hervadhatatlan 
babérjai t megtépdesni — elfogultabb volt úgy magával, min t 
másokkal szemben, hogysem igazán jó kri t ikus válhatott volna 
belőle. » 

Az önérzetes bár, de szerény Kölcsey egyesítette magában 
azt a két alapvető elemet, amik elengedhetetlen előfeltételei az 
igazi kr i t ikának: volt megfelelő tudása és megfelelő bátorsága. 
„Lessing felemelé szavát — mondja Kölcsey, Kritika című tanul-
mányában — s tőle kezdve sa já t fejével gondolkozni és saját gon-
dolatait s ítéleteit szabadon kimondani minden magát érző lite-
rátorban szokássá változott." Ennek a megállapításnak burká-
ban benne van a komoly kri t ika magva, hogy t. i. az irodalmi 
ítéleteket szabadon kell kimondani, elvonatkozva minden niel-
léktekintettől, talán elsősorban attól, hogy a kritikus a maga 
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egyéni rokon- vagy ellenszenve alapján ítélkezzék. Kölcsey — lia 
nem is mindig sikerrel — igyekezett ehhez az alapelvhez iga-
zodni, s helyesen hangoztatta említett tanulmányában, amit Ba jza 
Kritikai Lapok című folyóirata közölt, hogy „csak jót mutatni 
ki s elhallgatni a rosszat, fél tett, azaz gáncsot érdemlő t e t t 
A kritika, ha céljának megfelelni akar, a l i tera tura egészét tükör 
gyanánt tartozik visszaadni." 

Hogy Kölcsey is nem egyszer és nem egyben tévedett, az 
kétségtelen — széleskörű készültsége és kri t ikai érzéke azonban 
vitán felül áll. Hogy kora nem ismerte el az ő kritikusi nagy-
ságát, annak fő oka nem abban volt, mintha ő nem lett volna 
hivatott kr i t ikus — hanem éppen abban, hogy az első igazi 
kritikus volt, s mikor működését e téren megkezdette, a közvéle-
mény felháborodott azon, hogy valaki egyáltalában meg meri 
bírálni az irodalom jeleseit, s meg meri nevezni és el is meri 
ítélni hibáikat. 

így lett a kritikus Kölcsey annyira népszerűtlenné, hogy 
csakhamar le is tette a kri t ikusi tollat, s inkább visszavonult, 
hogysem megalkudjék. 

Különösen két költő megítélésében tévedett nézetünk szerint 
nagyot Kölcsey: az igen szürke poéta Kis János felmagasztalá-
sában és a Pe tőf i előtti legnagyobb és legeredetibb lírikusnak, 
Csokonainak kisebbítésében. Ö a derék, becsületes, jó szándékú 
Kis János evangélikus superintendenst „az elsőrendű magyar 
költők" közé sorolta, mint „a magyar nemzetnek philosophus 
poétájá"-t Ma már, mikor az irodalomtörténet s az egész iro-
dalmi közvélemény — mondhatjuk — napirendre tért a szinte a 
névtelenség homályába sülyedt Kis János költői munkássága 
felett — fölösleges Kölcsey tévedésével sokat foglalkoznunk, leg-
feljebb azt ismételhetjük, hogy Kölcseyt különösen Kazinczy el-
fogultsága vi t te tévútra, ami Kazinczy irodalmi vezéri tekinté-
lyének s irodalmi elveinek virágkorában nem volt csudálatos a 
hűséges tanítványtól. 

Kölcsey másik tévedése, a Csokonai lekritizálása, részben 
szintén Kazinczy-hatásra vezethető vissza — de itt már más ne-
vezetes ok is szerepel. Bizonyos, hogy Csokonai megelőzte korát. 
Haőfé lszázaddal későbben,Petőfivel egy időben születik: egészen 
valószínű, hogy mint a nép-nemzeti költészet egyik hőse, Petőfi 
és Arany méltó társa, a közvélemény fórumán is, az irodalmi 
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kritika ítélőszéke előtt is jobban érvényesül, mint a század ele-
jén, amikor friss hangja, nemzeti iránya, nyelvének zamatja, 
költészetének eredeti és megkapó bája iránt a fogékonyság még 
nem volt meg eléggé a lelkekben. Kölcsey a maga bírálatában 
Csokonait nemcsak Kisfaludy Sándor, hanem Virág Benedek és 
Dayka Gábor mögé teszi, költői értékben, s a saját költészetére 
tett német irodalmi hatásnak érzetében túlozza Csokonai Bürger-
utánzását, s nem tudja észrevenni Csokonai genialitását és igazi 
költői értékét. Megrójja Csokonaiban „a köznép nyelvéhez való 
ragaszkodást" — ami néhány évtized múlva Petőfi költészetének 
egyik nagy erőssége és nagy diadala lett. Kölcsey úgyszólván 
csak a formai tökélyt méltat ja Csokonaiban, elismerve még azt 
is, hogy „Himfy a verselés mesterségét nem érti úgy, mint Cso-
konai" — de a Lilla-dalok poétájának nagy egyéniségét még nem 
tud ja megérteni és értékelni. Bizonysága ennek az is, hogy meg-
próbálta Csokonai két dalát — A rózsabimbóhoz és a Szemre-
hányás címűt — átdolgozni, de mennyivel szebbek ezek a dalok 
úgy, ahogy a Csokonai lant ján eredetileg zendültek! 

De ami a legnagyobb vihart támasztotta, s a legerősebb 
ellenmondásokat eredményezte és irodalomtörténet-írásunkban 
is mind máig —• egyes komoly hangtól, mint például az Erdélyi 
Jánosétól, eltekintve — Kölcsey vei szemben szinte megrovás 
tárgya: az a Berzsenyiről szóló kritika. Pedig ebben a kérdésben 
— azt hisszük, s ezt ki is mer jük mondani — a kisebbségnek van 
igaza. A Berzsenyi-kritika igen szép és igen jó, 6 el kell ismerni, 
hogy távolról sincs benne annyi igazságtalanság, mint amennyi 
túlérzékenység volt az e kri t ika ellen fékezhetetlen haraggal fel-
hördült Berzsenyiben, s mint amennyi — elismerjük: tisztes és 
kegyeletes elfogultság nyilatkozott meg a Berzsenyi költői nim-
busza iránt nemcsak a-kortársakban, hanem a későbbi magyará-
zókban és ítélkezőkben is. 

Kölcsey ebben a sokat hánytorgatott krit ikában Dayka és 
Kisfaludy Sándor mellett siet Berzsenyit is kedvelt költői közé 
sorolni, akinek legjobb műveiben „minden csupa érzés, minden 
csupa phantasia, i f jú i erő, i f jú i lángolás". Berzsenyi remek ódái-
ról szólva Kölcsey is lelkesen hangoztatja, hogy „az a költő, ki 
ily ódákat zengett, kevélysége lehet a nemzetnek." „Berzsenyi. . . 
görög mértékű versei — fűzi tovább Kölcsey — csalhatatlanul a 
legszebb hangzásúak közé tartoznak azok közt, melyeket magyar 
költő énekelt" Valóban úgy bánt Kölcsey Berzsenyivel, mint 
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„elsőrangú íróval" —, ahogy ezt Döbrenteihez 1831-ben írt leve-
lében is hangsúlyozta. 

Hogy a feltétlen dicséretek mellett kifogásokat is tesz a 
bíráló Kölcsey, megemlítve, hogy „Berzsenyi gyakran dagályos", 
hogy „készületlen s fiatalkori darabokat is vett fel gyűjtemé-
nyébe", hogy „némely darabok" bár „teljesek . . . ragyogó kitéte-
lekkel. . . , d e . . . általában üresek" — ezeknek a megjegyzéseknek 
igaz voltát bajos kétségbe vonni, s komoly oka igazán nem volt 
Berzsenyinek a rémítő fe l ja jdulásra és mérhetetlen keserűségre. 
Az ő észrevételeire — amik nein kevesebb, mint nyolc esztendő 
niulva jelentek csak meg a Tudományos Gyűjtemény-ben — 
Kölcsey teljes igazsággal jegyezte meg az Élet és Literaturá-Ъап 
— 1826-ban — Kritika és antikritika címen megjelent kitűnő cik-
kében — hogy „a tömjén által elkényeztetett költő mindjár t 
eleinte hibátlanul nagynak elhivén magát, annál nehezebben 
szenvedte a későbbi gáncsokat". 

A kri t ika után Berzsenyi teljesen elhidegült Kölcseytől, sőt 
elidegenedett a költészettől is. Ez fá j t a nemeslelkű, igazságot 
kereső Kölcseynek, s mikor Berzsenyi — 1836-ban — meghalt , 
fölötte tar tot t emlékbeszédében szívből fakadó őszinte meggyő-
ződéssel hirdette, hogy „a magányba vonult s címekkel nem 
ragyogott fér j f iúban azon kevesek egyike van eltemetve, kik a 
sülyedés szólén gyakran állott magyar nemzetre való díszt hoz-
t anak . . . " S a gyönyörű emlékbeszéd utolsó soraiban megille-
tődve idézi árnyékát az elköltözöttnek, kinek sírja felett íme 
„engesztelő szózat" zeng. 

A finom lelkű kritikus-költő kiengesztelni igyekezett a 
megdicsőült szellemet — próbáljunk mi most, ezen a százados for-
dulón elégtételt nyújtani a recenziója miatt sokat támadt kriti-
kus emlékének, annak hangoztatásával, hogy aki elítéli Kölcseyt 
az ő Berzsenyi-bírálatáért, az voltaképpen megtámadja a kr i t ikus 
jogát, és nem ismeri a kri t ikus igazi kötelességét. S ne felejtsük 
el azt sem, amit Gyulai, a nagy utód mondott Kölcseyvel kap-
csolatban, hogy „az igazság keresése ér annyit, mint maga az 
igazság, melyet néha éppen a tévedések derítenek ki". 

Kritikusi igazi nagysága tükröződik Kölcseynek Körner Ti-
vadar Zrínyi-jéről szóló dramaturgiai kitűnő tanulmányában, s 
A komikum-ról írt nagyszabású értekezésében. Beöthy Zsolt he-
lyesen hangsúlyozta, hogy „az esztétika bontó kését" Kölcsey 
„forgatja először a tudás és ízlés teljes avatottságával". 
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A színpaddal kapcsolatos kérdésekkel általában nagy elő-
szeretettel foglalkozott Kölcsey — „a játékszín dolgát a nemzet 
közügyének" tartván. Mert xígy tekintette a játékszínt, mint 
„hanyatló nyelvünk védelmét, mint enyésző charakterünk pallá-
diumát, mint siilyedő lelkünk felemelő eszközét". 

De Kölcseyről emlékezve, ne álljunk meg a költő és kri t ikus 
méltatásánál. 

Hiszen Kölcsey talán legnagyobb a szónoklatban volt. Akár 
a inegyegyűlés zöld asztalánál, akár az országgyűlés termében, 
akár a Tudós Társaság szónoki emelvényén: Kölcsey igazán a 
legkiválóbbak közé emelkedett, s működésének irodalomtörténeti 
fontossága e téren érte el tetőpontját. Mert a politikai beszédek-
ben Kossuthnak és Deáknak, az akadémiaiakban Eötvösnek és 
Gyulainak is mintaképe és mestere lett. Kölcsey adta meg — 
Gyulai szavai szerint — „a megújuló magyar prózának a szónoki 
lendületet, mely addig abban hiányzott". Szépen hangoztatta 
ennek a lendületnek szükségességét a szónoklat elméletével rövi-
den foglalkozó kis értekezésében maga Kölcsey, mondván, hogy 
„az orátornak természetes szükségei közé tartozik . . . a z a nemes 
popularitás, melynek célja nem annyira a sokasághoz leeresz-
kedni, mint azt észrevétlenül magához felemelni. . . ' - . Nem lehet 
a nép értelméhez — folytatta — „a phantasia egész kirekesztésé-
vel szólani, hanem azt mint eszközt használnia s így előadásá-
nak elragadó hevet szükség kölcsönöznie, mely a szíveket fel-
melegítse s tetszéseként vezérelhesse...". 

Amit Kölcsey így elméletben hirdetett, azt a gyakorlatban 
tökéletesen megvalósította. A költő és nyelvművész emelte benne 
a szónokot, s a tudás komoly hazafisággal és felelősségérzettel 
hatva át és koronázva meg szónoklatait: váltak azok valódi 
remekművekké. Humánum és nacionalizmus — mennyiszer hang-
zanak e jelszavak napjainkban, sokszor a nélkül, hogy üres szó-
virág helyett az életben cselekedetté, eredménnyé, diadallá 
változnának át. Kölcsey több mint száz esztendővel ezelőtt már 
szent meggyőződéssel s nem hatástalanul hangoztatta e szava-
kat. Fenn kell maradnunk — mondotta — „azon szellemben, 
melyben őseink e hazát öszvealkották" — és ki kell emelkednünk 
„azon sülyedésből, mely nemzeti charakterünket, s charakterünk-
kel erőnket s régi dicsőségünket örök temetsóggel fenyegeti". 

Követté választása után — 1832-ben — pá r köszönő szóban 
mily szépen körvonalozta vármegyéje nemessége előtt álláspont-
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ját és vezérelvét: „Ha majd a pályán, melyre lépendő vagyok, 
tiszta hazafiúsággal járandok; lia a közjó szerelme, a haza szent 
ügye mellől sem remény, sem félelem el nem vonhat; ha vissza; 
tértemkor a Tekintetes Rendek arcain megelégedés vonásait fo-
gom olvashatni: akkor, és csak akkor leszen köszönetem 
lefizetve. Addig engedjék meg a Tekintetes Rendek, hogy némán 
rejtsem a hálát szívembe, e szívbe, mely hazámé volt és marad 
mindenkor." 

Felszólalásai a pozsonyi diétán a magyar nyelv jogainak és 
teljes érvényesítésének, Erdélynek és a Részeknek, a szólás-
szabadságnak, a vallásszabadságnak és a reverzálisoknak, az el-
nyomott lengyeleknek, a papi dézsmának, a királyi fiskus örökö-
södésének, az örökös megváltásnak « az úriszéknek tárgyában és 
még más alkalmakkor mondott beszédei is: mind egy-egy tükör, 
melyből a párat lan szociális érzésű, meleg szívű, éles elméjű, min-
denképpen emelkedett szellemű szónoknak és hazafinak megkapó 
egyénisége ragyog elő. 

S ez a nagy egyéniség, kinek „egyetlen szemében — mint 
Kossuth mondta róla, a diéta egyik legnépszerűbbé vált tagjáról 
— a nemzet mult és jelen bánata tükrözött" — akkor emelkedett 
a legmagasabb méltóságra, mikor búcsúzva követi tisztétől, utol-
szor állott „a Tekintetes Karok és Rendek szép koszorújában". 
Mert követi ú j utasításai — az úriszék kérdésével kapcsolatos 
adózási- és földbirtok-ügyben — ellentétben állván szabadelvű 
meggyőződésével : nem habozott lemondani követi megbízatásá-
ról, s tiszta öntudattal vonult vissza. 

Ez a visszavonulás nem bukás volt, hanem felmagasztosulás. 
Méltán mondhatta a fölötte az Akadémia VIII. közülésén, 
1839-ben tartot t emlékbeszédben Eötvös, hogy „ha valaha ember 
nehéz pályát tisztán futott végig, egy bukás nyomát sem hordva 
ünnepi köntösén: ez Kölcsey volt". 

Mindazokból, amiket e töredékes visszaemlékezésben Köl-
cseyről: a költőről, a kritikusról, az esztétikusról, a szónokról, a 
politikusról és hazafiról mondottunk — kivilágolhat Kölcseynek, 
az embernek, az érzésben és gondolkodásban kiváló fér f iúnak 
képe. De lelki emelkedettségének legteljesebb bizonysága talán 
mégis a Parainesis, az unokaöccséhez és nevelt fiához, Kölcsey7 

Kálmánhoz intézett szózat, melyben szíve-lelke nagy közvetlen-
séggel nyilatkozik meg, gondolatainak gazdag gyöngysorát 
nyúj tva. 
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„Egész életedet megbatározott elv szerint intézve, sohasem 
tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván, s még akkor sem, 
midőn haszon, bátorlét, indulat heve, vagy szenvedelem ereje 
másfelé ragad: ezt hívják erénynek. . . " — mondotta kedves öcs-
csének, e szentencia igazságát a maga — erényekben igazán gaz-
dag életével példázva és pecsételve meg. 

Élete utolsó szakában nemes barátjának, egy állítólagos 
beszédtöredékért liűtlenségi pörbe fogott báró Wesselényi Mik-
lósnak védelmével foglalkozott, belevivén munkálatába jogászi 
éleselméjűségének és törvénytudói készültségének teljessége 
mellett fenkölt lelkének érzéseit. De a megfeszített munka alá-
ásta egészségét, s a halál — rövid betegség után — kiütötte kezé-
ből a tollat. 

Halála hírére hű barátja, Wesselényi, tenyerébe temetve 
arcát, fájdalmas hangon kiáltott föl: „Nem közénk való vol t ! . . . " 
Ma, száz év multán, mi, a kegyeletes utódok, lelki szemeink elé 
idézve Kölcsey r i tka nemes alakját , s átgondolva pályáját és 
mérlegelvén e pálya tisztes küzdelmeit s nevezetes eredményeit 
— az akkoriaktól sokban különböző, de nem kevésbbé nehéz 
viszonyok között, balsorsunktól tépdesve s korunknak és ma-
gunknak bűneivel megterhelve, vágyakozó lélekkel mondhatjuk: 
bár adna nekünk, bár támasztana köztünk a Gondviselés sok, 
Kölcseyhez hasonló férfiút, akik önzetlen lélekkel megszívlelnék 
az ő tanításait, köztük azt is, hogy „minden áldozat kicsiny 
azokhoz képest, amiket a hazának kívánni joga van" — s hirdet-
nék az ő szavaival azt a felfogásukat, hogy „jog és kötelesség 
egymástól soha el nem választhatók". 

Kölcsey méltó lelki utódainak irányítása és vezetése mellett 
s példaadásuk nyomán szellemi életünk annyi munkamezején és 
küzdőterén sok nemes eszme termelődhetnék s valósulhatna meg, 
s „vérkönnyel" ázó, szenvedő hazánk „őrcsillagzatja" nem szállna 
le — Kölcsey kétségbeesett énekének rettenetes látományaként, 
hanem Isten segítségével ú j ra éledne a hon, s „örökre, mint 
tavasz" virulna. 

Ezzel az óhajtással és reménységgel nyitom meg a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság 1938. évi rendes közgyűlését. 

Szász Károly. 


