
s értelmezni t ud ja a pálya és a mű minden 
lényeges szakaszát. E leven , a kor mozgását 
jól érzékeltető alkotás. Hogy mégis, mint 
lá t tuk , néhány döntő helyen a teória legyőzi 
az élet valóságát, s hogy néhol kevesebb 

disztinkciót találunk a problémák m e g -
oldásában, mint fölvetésében, annak a mód-
szer merev alkalmazása és talán az alkal-
mazás általános kiforratlansága az oka. 

Barta János 

S Z A U D E R JÓZSEF: KÖLCSEY FERENC 

Nagy Magyar í rók. Művelt Nép, Bp. 1955. 

Marxista irodalomtörténetünk egyik leg-
első jelentős tanu lmányát Révai" József 
Kölcseyről ír ta . Ennek a t anu lmánynak a 
kor társadalmi-politikai helyzetéről és iro-
dalmáról szóló megállapításai felvilágosodás-
kori és reformkori irodalmunk kuta tásának 
és értékelésének alapköveivé vál tak. Nem-
csak hivatkozott , hanem épített is rá juk 
mindenki, aki ennek a kornak íróival, 
irodalmával foglalkozott. De eddig nem akad t 
irodalomtörténész, aki Révai tanulmányának 
szűkebb tá rgyá t , Kölcseyt választotta volna 
témául. Pedig Révai tanulmánya szinte 
kihívja a monográfia kísérletét : maga al-
kalmi jellege és rövid terjedelme miat t nem 
törekszik arra , hogy teljes pályaképet ad jon , 
de a legfontosabb szempontokat felveti a 
pályakép megrajzolásához is. S tegyük 
hozzá : épp a teljes pályakép helyessége, 
meggyőző volta igazolhatja végső soron 
Révai tanulmánya megállapításainak helyes-
ségét. 

Szauder monográfiája kiválóan oldotta 
meg feladatát . Nem pusztán ismételi Révai 
megállapításait, hanem a konkrétumok tü-
zébe állít ja őket, s ezzel érvényességüket 
kibontja , jelentésüket gazdagít ja . így válik 
monográfiája nemcsak a vizsgált anyag gaz-
dagabb volta, a kutatási terület rendszere-
sebb áttekintése, hanem az elvi szempontok, 
az értékelő ítéletek finomabb, árnyal tabb ki-
munkálása miat t is igen jelentős lépéssé 
Kölcsey helyes megismerésében. 

Szauder könyvének a műelemzések a leg-
értékesebb részei. Ez szinte lehetetlenné 
teszi, hogy érdeme szerint ismertessük. 
Nem vállalkozhatunk ugyanis arra , hogy akár 
csak egy-két elemzése finom szövedékének 
valamennyi szálát fölfejtsük, bemutassuk. 
Egyik-másik elemzésében az irodalomtör-
ténész és az esztéta „készültsége" olyan 
nagyszerű megérző képességgel és olyan 
bravúros kifejezési készséggel párosul, ami-
lyenre talán Horváth János óta nem lát-
ha t tunk példát. Különösen kitűnő az Ország-
gyűlési Napló és az eddig irodalmi méltatásra 
nem is igen talál t beszédek elemzése. 

Műve bevezetésében Szauder a X I X . szá-
zad elejének politikai és irodalmi viszonyait 
jellemzi. A Révai tanulmányától felvetet t 

s azóta gyakran emlegetett „három ú t ? ' 
képviselőit ebben a korban is megtalál ja , 
csakhogy Martinovicsék helyére most a 
Napóleon-várók kerülnek. De sejteti azt is, 
hogy Kazinczy nyelvújí tó és nyelvszépítő 
hazafiságán túl a Habsburg-ellenesség és az 
antifeuaalizmus olyan erői is kezdenek már 
érni, amelyek ma jd túlvezetnek a nyelv-
újítási harcon. így Kölcsey pályájának első 
szakaszát, mely találóan kapta a „Kazinczy 
oldalán" címet, az első pillanattól kezdve 
úgy lá t juk , mint szüntelen fejlődést., mint 
az új írói állásfoglalás csíráit re j tő és érlelő 
korszakot. 

Az első résznek igen fontos és érdekes 
fejezete Kölcsey pályakezdő költészetének 
elemzése. E korszak költészetének szenti-
mentalizmtisát, a költemények érzelmi-han-
gulati kettősségét már a polgári irodalom-
történetírás is megállapította. Szauder alapos 
és figyelmes elemzésének az az újszerű 
eredménye, hogy a gyakran homályos, meg-
foghatat lannak tűnő vágyakat kifejező köl-
teményekben fölfedezi és helyes interpretá-
cióval napfényre hozza Kölcsey születő s 
mindjobban erősödő hazafiságának sajátos 
megjelenési formáit . Hellas, Róma, Olymp, 
az ant ik történelem és mitológia képei 
gyakran jelennek meg Kölcsey e korban írt 
verseiben, bánatában vigasztalva s fásult-
ságában lelkesítve a költőt. Az ant ikvi tásnak 
eme képei — mint Szauder írja — „ ta r t a -
lommal tel t , izgató szimbólumaivá válnak 
egy forrorgó és küszködő magyar hazafiú-
ságnak." (30. 1.) Általánosságban feltétlenül 
meggyőző Szauder gazdagon dokumentál t 
érvelése. Nem szögezi azonban le elég világo-
san, mennyire lá t ja konkrétnak, határozot t -
nak, a kor problémáival összefüggőnek ezt 
az éteri képekben jelentkező hazafiságot. 
Véleményem szerint Hellas, Róma és Olymp 
kezdetben csak az ant ik nagyságot, hősies-
séget, dicsőséget jelentették Kölcsey szá-
mára, s később az ezek iránti rajongásba 
mintegy beleszületett a rokonérzelem, a ma-
gyar hazáért való lelkesedés. így nem tudom 
elfogadni Szauder állí tását, amely ha nem is 
mondja ki, azt sejteti , hogy a nyí l tabb, 
szabadabb beszédben való korlátozottság 
szülte ezt a szimbolikát. („ . . . a nagyobb 
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valóságról pedig, a nemzetéró'l, legfeljebb 
burkoltan í rhatot t , földi homály ( = rabság) 
és olympuszi fény ( = szabadság) ellentétei-
nek chiaroscurójában." 34. 1.) Kölcsey 
önéletrajzi levelének a korra vonatkozó 
része sem jogosít fel arra, hogy ekkori 
költészetében tudatosabb, politikusabb állás-
foglalást keressünk. Költészetének gyakori 
„földi homálya" is legfeljebb csak át té te-
lesen fogható fel a rabság szimbólumaként : 
Kölcsey életének áttételén keresztül. De 
hogy a maga helyzetének rosszasága hogyan 
függ össze a nemzet elnyomott voltaval, 
még aligha lehetett tiszta és világos előtte. 
(Szauder találó idézete Kölcsey egyik levelé-
ből : „Boldog, kinél ez a rezignáció nem 
belső inaktivitásnak következése, s nem úgy 
szereztetik, mint despotizmus a la t t meg-
nyomvasztot t nemzetben az indolentia", s 
belőle levont következtetése : „Kölcsey 
jelleme egy zsarnokian elnyomott nemzet lég-
körén át sugárzik felénk", aligha mond ennek 
ellent : ez is inkább az összefüggések meg-
sejtéséről, mint tudatos látásáról tanús-
kodik.) 

A kelleténél mostohábban foglalkozik Szau-
der Kölcsey szerelmi költészetével, ámbár 
feltétlenül igaz, hogy az életrajzi hát tér 
szinte teljes homálya miat t ezen a téren 
aligha lehet jelentősen előrejutni. 

Nem t u d j u k mozzanatról-mozzanatra kö-
vetni Szauder monográfiáját , hiszen hőse 
egy-egy művét , pályája egy-egy fordulóját 
is olyan gazdagon, annyira körültekintően 
és olyan gazdaságos rövidrefogottsággal jel-
lemzi, hogy csak az idézet adhatna róla 
teljes képet. Kíséreljük meg mégis a második 
rész első fejezetének anyagát , a Kazinczytól 
való elszakadás okait át tekinteni ! Kölcsey 
Rákos nimfájához című költeményében lep-
lezetlenül előtör a forró hazafiság — szembe-
kerülve így Kazinczy görög-római ideál-
világával, kozmopolitizmusával. A kozmo-
politizmusból való kiábrándulására levélbeli 
bizonyítékokat is idéz Szauder. Az irodalmi 
régiség és a közönség igénye ismeretében 
há ta t fordít Kölcsey a nyelvújítási harcnak, 
s a Kazinczy-féle fordításirodalommal szem-
ben megszólaltatja az eredetiség programját . 
Berzsenyi-kritikájának bevezető részében fel-
veti a Nemzeti Hagyományok eszméit, a 
polgárerényt dicsőítő Rény című versében 
A szabadsághoz című ódájának csíráit érleli. 
Végül Rákóczi, ha jh . . . kezdetű versével 
a reformkor politikai küzdelmeinek küszö-
bére, a szabadságharc felé vezető út kapujába 
lép. Szauder így jellemzi ezt a verset : „Ez 
a nagy vers eszmeileg és esztétikailag Kölcsey 
fejlődésének döntő fordulópontján áll : ettől 
fogva válik ő a szabadságharc sürgetésének 
első költőjévé, ez a fordulat teszi nagy 
költővé is. Ez a nagy költőiség az elődöktől 

á tve t t motívumnak gazdagításában, líraivá, 
agi tat ív erejűvé tételében éppúgy fel tűnik, 
mint a versformában, mely hol lassuló, hol 
hirtelen meggyorsuló lüktetésével kíséri a 
harc kibontakozását. A vers első felében még 
háromszor fordul elő a „ leng" ál l í tmány, a 
finomkodóan kazinczyas stílus kelléke ; a 
vers második felében kirobbanó harag len-
dülete elsöpri ezt a finomkodást is. így is 
látni a Kazinczytól való elszakadást. Nagy 
vízió ez a vers, — hiszen a jövő nagyszerű 
képét festi elénk. A múlt fá jdalmas szemlé-
lete s a jövő tomboló küzdelmének zúgása 
egyesül benne ama bosszúérzés kapcsán, 
amit Rákóczi kurucainak, addig legszebb 
szabadságharcunknak elbukása és némaságba 
fojtása növelt robbantó erejűvé a költőben." 
(74. 1. Alkalmas ez az idézet arra is, hogy 
egy rövidebb példán megmutassa Szau-
der verselemző módszerének szempontok-
ban és megállapításokban való gazdagsá-
gát.) 

Az ismertetett rész nem tartozik Szauder 
könyve különleges „csúcsteljesítményei" 
közé, de jól jellemzi dialektikus látását . 
Minden jelenséget a fejlődés részeként muta t 
be, minden szálat számontar t , amely a dol-
gokat egymáshoz kapcsolja. Nagyszerű érzék-
kel veszi észre Kölcsey valóságérzékével 
fejlődő dialektikus .látását is. A Csokonai-
kritika népiesség-értelmezésében — épp mivel 
a Kölcsey későbbi népiesség-felfogásához 
vezető szálakra is tekintettel van — meg-
lá t ja és meglát ta t ja a dialektikát : „ . . . ha 
még nem tud ja is nyíltan megfogalmazni, 
már sejti a népiességnek két oldalát. Lá t ja , 
hogy a népies irányú költő lehet provinciáli-
sán szűkkörű és tar ta lmat lan, de lehet 
»hasonlíthatatlan szépségű« költemények al-
kotója is; ha a »népnek tónusában« lép elő". 
(54. 1.) Hasonlóképpen muta t j a meg Kölcsey 
dialektikus lá tásmódját a Berzsenyi-bírálat-
ban is. 

A Csokonai- és Berzsenyi-kritika nagyszerű 
elemzése mellől azonban hiányzik a Kis 
Jánosról készített bírálat bemutatása . Tud-
juk jól, hogy ez a bírálat nemcsak tárgya 
miat t jelentéktelenebb, mint a másik kettő. 
Mégsem csupán a teljesség szenved csorbát 
elhagyásával. A Csokonai- és Berzsenyi-
kritika igazságtalansága a Kis-kritikával 
összevetve mutatkozik meg. Kölcsey pályá-
jának izgató problémája, mennyi volt az 
elfogultság, mennyi a félreismerés a kritikák 
dicséretei és gáncsai közti aránytalanságban. 
Kölcsey szenvedélyesen szerető és gvűlülő 
lelkének néha igazságtalanná váló elfogult-
sága Szemere egy versének megbírálásában is 
megmutatkozot t : másképp nyilatkozott róla, 
mikor Szemere Helmeczy nevével küldte el 
hozzá, s másképp, mikor már tud ta , hogy az 
Szemeréé. 
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A Kazinczytól elfordult, új utakra tért 
Kölcsey fejlődését gondos körültekintéssel, 
minden jelentős mozzanat figyelembevéte-
lével rajzolja meg Szauder. A népdalokhoz 
való fordulás mellett, a húszas évek elejének 
politikai viszonyaitól ihletett Rákos és 
Himnusz mellett, továbbá a szabadságvágyat 
is megszólaltató történeti balladák mellett 
Szauder olyan művekben is megmutat ja a 
fejlődés, a továbbhaladás mozzanatait , ame-
lyekre eddig alig-alig figyeltünk fel : a 
Zsarnok c. költeményben, a vallásról szóló 
Töredékekben, az állati magnetizmusról és 
a mesmerizmusról írt polemikus élű, racio-
nalista szemléletű cikkekben és a görög 
materialistákról készített filozófiatörténeti 
tanulmányban. Kölcsey ezekben a művekben 
a valóság mind tisztább, mind világosabb 
látásához ju t el, s az a pesszimizmus, amely 
erre a korszakára, a húszas évek közepére 
is jellemző, már nem az ifjúkor szentimentális 
borongása, hanem a valóság ismeretéből 
születő, a politikai helyzet, a tehetetlenség 
ál tal okozott keserűség. A Vani ta tum vani-
tas finom és meggyőző elemzésében ennek a 
pesszimizmusnak nemcsak eredete, hanem 
•egyéni sajátságai is napfényre kerülnek. 

A húszas évek már írói pályája klasszikus 
magaslatán muta t j ák Kölcseyt. Ekkor írja 
A szabadsághoz című nagyszerű ódájá t 
<Szauder Delacroix A szabadság vezeti a 
népet c. festményét villantja fel össze-
hasonlításul), ekkor készíti az Elet és Litera-
tu ra tanulmányai t , mindenekelőtt a Nem-
zeti Hagyományokat . Szauder a művek 
alapos eszmei és formai elemzésében ismét 
megmuta t ja a továbbfejlődés csíráit : Köl-
csey mind érezhetőbb vonzódását a t e t t 
felé, mind észrevehetőbb vágyakozását : ki-

„lépni a politikai küzdőtérre. De nemcsak 
a politikai te t t vágya, hanem tar ta lma, az új 
nemzet igénye, az új nemzetfogalom is 
ebben a korszakban bontakozik ki, elsősor-
ban a Nemzeti Hagyományokban. A Nem-
zeti Hagyományok nagyszerű, sokoldalú 
elemzése Szauder könyvében valóban Köl-
csey „egész életműve egységének . . . n y i t j a " 
(Révai), a költő, az irodalmár, a politikus 
törekvéseinek foglalata. 

A Nemzeti Hagyományoknak s ál talában 
az Élet és Literatura cikkeinek azonban 
nemcsak K^icsey pályáján van döntő jelen-, 
tőségük, hanem a magyar irodalom fejlő-
désében is. Szauder ezt kevésbé muta t j a 
meg. Kölcseyt különben is kissé kiszakítja 
a kor irodalmából, egy-egy utalása, kitekin-
tése nem elegendő annak érzékeltetésére, 

.Kölcsey egyéni fejlődésével együtt , vele pár-
huzamosan hogy fejlődik, gazdagodik a 
magyar literatura is művekben, alkotókban, 
intézményekben a X I X . század első évtize-
deiben. Csak egy példát említek : a szín-

házzal, dramaturgiával foglalkozó írások 
mögött sem a kor színházi életét, sem Katona 
akkor már megjelent Bánk bán j á t s drama-
turgiai értekezését nem pi l lanthat juk meg. 
Pedig Kölcsey ismerte a magyar színészetet, 
s igen tanulságos összevetni^ hogyan írt 
róla 1814-ben Döbrenteinek („Óhaj tom, hogy 
ne legyen magyar teá t rum, ha másformán 
nem lehet : Pesten a német mellett nem 
egyéb nevetségnél . . ."), s hogyan 1827-ben 
Magyar játékszín c. beszédében ( „ íme 
Ráday és Wesselényi után a tiszteletre méltó 
Vida négy egész esztendőkig ta r to t t súlyos 
áldozatokkal védelmezte játékszínünket ; s 
amit ezen egyetlenegy nemes tehete t t , azt 
az egész nemzet tenni nem fogja-e? S ez az 
egész nemzet viselni akarja-e a szégyent, 
midőn majd azt kell hallania : hogy Pestről, 
Magyarország fővárosából, a magyar játék-
szín számkivet te te t t , mert a milliomokból 
álló sokaság a teher alól kifáradt egyetlen-
egyet fel nem vál to t ta?") . Aligha hihet jük, 
hogy Katona Józsefnek 1821-ben a Tudo-
mányos Gyűjteményben megjelent drama-
turgiai értekezését nem olvasta Kölcsey, s 
bár a komikumról szóló cikkében (1827-ben) 
ezt írta : „mind ez óráig, melyben e 
rendek í ra tnak, drámai próbáink kö-
zül a komoly nemben még egy sem 
tűn t fel, mely a kritikusnak mint kritikus-
nak figyelmét megérdemelné", Horvá th 
János nyomán (Jegyzetek a Bánk bán sorsá-
ról, Napkelet , 1926) valószínűnek t a r t ha t j uk , 
hogy a Bánk bánt is ismerte. Mindezek 
figyelembevétele természetesen színezi, s 
némileg módosítja is Kölcsey említett mun-
káinak jelentőségét. 

A könyv következő része a megyegyűlések 
és az országgyűlés küzdőterén muta t j a be 
a hőst. Szauder az életrajzi adatokkal álta-
lában nem bánik bőven, a jellemzőek kivá-
lasztásában azonban biztos a keze. Kölcsey 
1827-ben ott akar ja hagyni bir tokát , Pestre 
akar költözni. Akkor várat lanul meghal 
Ádám testvére. A tehetős rokonság elfordul 
az özvegytől és kisfiától. Ki viselje gondjukat , 
ki istápolja őket? Kölcsey lemond tervéről, 
marad. „Van összefüggés az emberi jóság 
és a közéleti pálya közöt t " — fogalmazza 
meg Kölcsey elhatározásának jellemző ta-
nulságát Szauder. „ . . . Az a Kölcsey, aki 
a rászoruló, szenvedő embereket nem hagyja 
el, s az a Kölcsey, aki a magyar jobbágy, az 
űzött lengyel, a görög szabadságharcos, az 
elnyomott magyar és a szenvedő emberiség 
-mellett lángoló szavakkal s tán tor í tha ta t lan 
szilárdsággal áll ki egy egész nemzet színe 
előtt, egy személy s örök példa." (145. 1.) 

A politikai küzdelmek és az Országgyűlési 
Napló nagyszerű irodalmi elemzéséről már 
í r tam. Meg kell említenem azt is, hogy az 
országos és megyei politika viszonyait, a 
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főbb szereplő személyeket, az országgyűlés 
szervezetét és ügyrendjét milyen alaposan 
ismerteti a szerző. Ebben a részben válik 
igazán plasztikussá Kölcsey egyéniségének 
képe is : nem véletlen ez, hiszen művei 
közül épp az Országgyűlési Napló tá r ja fel 
legközvetlenebbül jellemét. A polgári iro-
dalomtörténészek — Kemény Zsigmond íté-
letéig visszanyúlva — ellentétet lá t tak a 
költő és a politikus Kölcsey között. „ J a j 
neked, szegény dalköltő" — idézték a Napló-
ból. „De mi szükség is vala a lantot , a zúgó 
folyam par t j á t és berkeidet e lhagynod?" 
Szauder is idézi ezeket a mondatokat , csak-
hogy ő helyesen magyarázza őket : „Nem 
valami daíköltői gyöngeség sír fel benne : 
hanem a cselekvésben gátolt , szóözönnel 
un ta to t t politikus kívánja vissza az irodalmat, 
hol szava tényleg tettel ért fel, míg az or-
szággyűlésen a t e t t elfullad a sok szóban." 
( 193.1.) Az Országgyűlési Napló egyéb nyilat-
kozatai, a nemesi „expectorat ióktól" any-
nyira különböző tárgyszerű beszédek s ké-
sőbb a Parainesis tanításai sokszorosan alá-
húzzák ennek a magyarázatnak a helyességét. 

Kölcsey politikai jelentőségének, ország-
gyűlési szereplésének értékelői politikai esz-
méit Széchenyitől szokták származtatni , 
a lak já t Széchenyiéhez szokták kapcsolni. 
„Szatmár kálvinista követe . . . volt az, aki-
ben Széchenyi korának . . . »legideálisabb ki-
fejezőjét« kell látnunk . . . Nyilatkozatai-
ban . . . szinte betű szerint megtaláljuk Szé-
chenyi szellemét, gyakran mintha csak 
annak parafrázisait h a l l a n ó k . . . " — írta 
róla Szekfű Gyula. (M. tör t . VII. 137.) Szau-
der azonban világosan megmuta t ja , hogy 
Kölcsey politikai programja lényegesen ma-
gasabbrendű és előbbremutató, még a sza-
vakban való helyenkénti egyezések ellenére 
is, mint Széchenyié vagy akár Wesselényié. 
Nem volt ugyan pontról-pontra kidolgozott 
terve, programja, a beszédek és a Napló 
vallomásaiból azonban határozottafl bonta-
kozik ki politikai eszméinek egy olyan 
összefüggő rendszere, amelyről joggal álla-
pí that ja meg Szauder, hogy hozzá „az uta-
sításokat a szatmári adózó nép diktál ta. 
Nem egy megye kiváltságosainak csoportja, 
hanem az egy megye határain belül is az 
egész nemzetet képviselő nép." (176. 1. 
Szauder kiemelései.) 

A polgári nemzetért harcoló politikus 
Kölcseyről adot t képet nagyon jól egészíti ki 
az utolsó költői korszak (1830—32) és a 
Kritika bemutatása . A Zrínyi dala mondani-
valóját elemezve Szauder Kölcsey pesszi-
mizmusának új , már a politikai harcok 
korára jellemző f a j t á j á t ismeri fel : a Vani-
t a t u m vanitas és a Bordal keserű, önmardosó 
érzületével, iróniává és háborgó gúnyolódássá 
torzuló fájdalmával szemben a szigorú váda t , 

a könyörtelen ítéletet. Igazában ezt a pesszi-
mizmust magyarázza Révai József, midőn 
megállapítja, hogy Kölcsey pesszimizmusa 
„azé a harcosé, aki nem bízik benne, hogy 
fegyvertársai vele együtt menetelnek az 
emberi haladás nagy céljai felé." (Szauder 
idézi az Országgyűlési Napló Révaiénak 
tökéletesen megtelelő szavait : „Bizodalom 
sajá t erejében és serge hűségében teszi a 
hőst ; de ha vitézei adot t jelre kardot nem 
rántanak, s hidegen nézik őt az ellenség 
soraitól körülvétetni : mondjátok meg, mi 
érzelemmel kezd majd új csa tá t?" ) 

Kölcsey országgyűlésről való távozása 
után a politikai harcból való kiábrándulás-
ról, az irodalomhoz való visszatérésről szok-
tak beszélni. Igen kézenfekvő, csak éppen 
nem igaz ez a beállítás. „Ki bércre hág, nem 
azért teszi azt , hogy ot t fenn parányi kört 
vonjon magának, hanem azért , hogy lát-
ha tárá t a lehetőségig messze terjessze' ' — 
idézi Szauder Kölcsey egy levelét, s ennek 
a megnyilatkozásnak széllemében Kölcsey 
utolsó éveit mint a politikai cselekvés töret-
len folytatásának időszakát -mutat ja be. 
A politikai feliratok, Kossuth és Wesselényi 
védelme természetszerűen illeszkednek ebbe 
a koncepcióba, de az utolsó évek legfontosabb 
műve, a Parainesis is új értelmet, különös 
csillogást kap így : „A Parainesis nem a 
nyugalom éveinek, hanem az országgyűlési 
viaskodásnak terméke, a jövőbe, az if júságba 
vete t t bizalomnak, a jelenből a jövőbe való 
fellebbezésnek, a jövő kényszerítésének ki-
fejezője." (231.1.) A Parainesis elemzése igen 
részletes, szempontokban és meglátásokban 
igen gazdag, de épp gazdagsága, a gondolatok,, 
utalások, idézetek túláradása miat t helyen-
ként nehéz. Igen fontos a Parainesis elem-
zésében annak megmutatása, hogyan emel-
kedett benne Kölcsey mondanivalója a kor 
nemesi felfogása fölé ; az egyén közösség alá 
rendelésében, a történelmi fejlődés ú t j ának 
felismerésében, az emberiségnek a hazán ke-
resztül való szolgálatában hogyan bontako-
zott ki Kölcsey demokratikus humanizmusa. 

Finom füllel hallja meg Szauder a Parai-
nesis' .egyes gondolatainak kicsengését a 
Berzsenyi-emlékbeszédben. A beszéd elem-
zésének összefoglalása, Kölcsey e beszédben 
kifejeződő líraiságának ihletett szavú ma-
gyarázata megérdemli, hogy idézzük : „Nem 
az Akadémia, nem a magyar költészet, nem 
is a magyar nemzetiség nevében búcsúztat ta 
Kölcsey nagy költőtársát, — a nagyok 
észrevehetetlen, mert természetes gesztusával 
a maga nevében mert búcsúzni a nagy halot t-
tói, és az egész búcsúzás félhalk párbeszéddé 
lett , majd belső monológgá ; ebbe a szemé-
lyes vallomásba mégis egy egész nemzet 
érzelme sűrűsödött inkább, mintha a búcsú-
zás valamely intézmény vagy közösség nevé-v 
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ben tör tént volna. Az a szerep, amit Kölcsey 
költői, kritikusi, politikusi alkotásával betöl-
tö t t ,egyedül őnekitet telehetővé, hogy Berzse-
nyiről szólva személyes vallomásával is egy 
nemzet állásfoglalását tolmácsolja ." (245. 1.) 

Fontos eredményekre ju to t t Szauder Köl-
csey novelláinak elemzésében is. A Kárpá t i 
kincstárból is, de még meggyőzőbb módon 
a Vadászlakból az időszerű társadalmi 
mondanivalót bont ja ki : az elsőben Kölcsey 
az elszegényedő nemesség ábrándos, babonás 
gazdagodási vágyaival szegezi szembe a 
maga polgárias racionalizmusát, a második-
ban azt muta t j a meg, hogy a gyermekgyilkos 
leányanya a feudális urak nőről való léha 
és könnyelmű felfogásának áldozata. Szauder 
a novellákat, különösen a másodikat, első-
rendű művészi sajátságaik miat t is Eötvös 
felé, mégpedig a negyvenes évek „ n a g y " 
Eötvöse felé vezető ú tnak t a r t j a . 

Zrínyi második éneke s különösen a 
Rebellis vers elemzése valamivel rövidebb, 
súlytalanabb, mint ezek a fontos költemények 
megérdemelnék. Zrínyi második éneke be-
fejezésének problémáját nem tudta maradék-
talanul megoldani Szauder. Nem fogadta 
ugyan el Keresztury Dezső magyarázatá t , 
aki szerint a Sors felelete a régi Magyarország 
vezető nemzetének, a reakciós nemességnek 
pusztulását jövendöli (ámbár Keresztúry 
véleménye sem ilyen egyértelmű), de maga 
is azt írja, hogy a „más hon", „más szózat", 
„más keblű n é p " nem idegeneket jelent, csak 
a Kölcsey Számára is félelmetesen és tragiku-
san születő ú ja t . Mégis hozzáteszi : „Ha 
a kormány terrorja miatt i elkeseredését is 
figyelembe vesszük, hogy Kölcsey magát a 
magyar nemzetiséget fél tet te az idegen el-
nyomótól, a vers befejezésének tragikus 
érzelme érthetővé vál ik." (257.1.) Azt hiszem, 
a kor szemében ez a vers elsősorban a nemzet-
halál jövendölése volt, éppúgy, mint a két 
évvel korábban született Szózat ismeretes 
versszakaiban („Vagy jőni fog, ha jőni kell 
A nagyszerű halál . . . " stb.) is a nemzethalál 
vízióját lá t ták. De igaza van Keresztúrynak 
abban, hogy egy költemény jelentése túl-
nőhet a költő szándékán ; a versben a ma-
gyar nemesség hi tvány, a haladással szembe-
forduló, hazaárulóvá váló részének kérlelhetet-
len elítélése is benne van, épp ezért semmikép-
pen sem hamis az az értelmezés, amely 
ezt az ítéletet hangsúlyozza, s ennek fényé-
nél a haladó és a maradi nemesség egymástól 
való elszakadásának tudatossá válását lá t ja 
a vers legfőbb mondanivalójának. (Keresz-
tu ry tanulmánya a Válasz 1948. szeptem-
beri számában jelent meg.) 

Nagy élményt, maradandó benyomást 
kelt Szauder könyve. De olvasni nem könnyű. 
Kényelmesre taposot t utak helyett isme-
retlen vagy kevésbé ismerős kilátók öröme 

kedvéért gyakran vezet nehéz kaptatókon, 
ahol a. figyelem, a gondolkodás egy pilla-
natig sem lankadhat . A kilátókon azonban 
szívesen megáll, visszamutat a megtet t útra , 
s figyelmeztet arra is, merre tünedeznek fel 
a még előttünk álló híres csúcsok. Idézünk 
egy ilyen részletet ; azt a képet írja le, 
amely a Zrínyi dala elemzésével elért ma-
gaslatról tárul elénk : 

„Ebben a pillanatban ju to t t el arra a 
határra , ahonnan ezzel a meggyőződéssel 
tovább lépnie — más, elevenebb népi erők-
kel folyó közéletben — csak a forradalomba 
vetve magát lehetett volna. Amikor Petőfi 
Kölcsey csontkezének halálos szorítását kí-
vánta a szatmári reakciósok nyakára , ezt 
a forradalmi erejű elszántságot érezte meg 
Kölcsey szigorában. 

Nem lett forradalmárrá ; de nemesi nem-
zetét megtagadó, az új nemzetért lázasan 
harcoló politikus jelleme a Zrínyi dalának 
metsző élességű döntése után oly gyémánt-
keménnyé csiszolódott, hogy elvhűség, ren-
díthetetlen szilárdság, felülmúlhatatlan szívós-
ság és önfeláldozás tekintetében a nagy forra-
dalmárok is leginkább őtőle t anu lha t t ak . 

Ez a vers a szatmári adózó népről és a 
sorsvonásról mondott nagy beszédek idején 
készült : benne van az a foj tot tság, mely a 
nép hazájá t kereső Kölcsey lelkét lidérc-
nyomásként ülhette meg, amikor közelről 
vizsgálgatta szűkebb hazája népének borzal-
mas helyzetét. Ez a foj tot tság, ez a komor 
nyomás csak akkor fog fölengedni a lelkén, 
amikor az ország színe előtt vághat jaaze lnyo-
mók arcába örök szégyenüket. S e foj tot tság-
nak harcban való fölengedésével együtt fog 
növekedni hite az új nemzetben, melyet a 
régi nemzet teljes pusztulása árán is utolsó 
költői szaváig áhítani fog . . . " (172. 1.) 

A könyv stílusa nemcsak világos, hanem 
emelkedett is. A tárggyal való telítettség, 
a tárgy* a hős iránti áhi ta t tör fel belőle. 
Szauder egy-egy mondata Kölcsey legjobb 
helyeit j u t t a t j a eszünkbe, anélkül, hogy 
utánozná stí lusát. 

A Parainesis ihlető és megragadó hatására 
ismerünk például a következő szép mondat-
ban : „Önmaga naggyáfejlesztésén keresztül 
tud ki-ki nevelni a leghitelesebben, a leg-
ellenállhatatlanabb erővel, de rendkívül ke-
vés a világirodalomban is azoknak a száma, 
akik úgy í rhatnak a legnagyobb ideálokról, 
hogy saját fejlődésüket, saját legszemélyesebb 
világukat természetesen, hiú igazgatás, utó-
lagos rendezgetés nélkül í rhat ják bele 
azokba." (228. 1.) 

Az utóbbi években irodalomtörténetírá-
sunk értékes, szép monográfiákkal gyara-
podot t . Nyugodtan mondhat juk , hogy Szau-
der könyve a legértékesebbek, legszebbek 
közé tartozik. Orosz László 
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