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Kölcsey és az ifjúság
A reformkor gazdag volt példaadók-
ban: a mozgalmas történelmi esemé-
nyek óriási feladatokat állítottak
előtérbe, különleges jelentőségű esz-
mék vállalását kívánták meg, sors-
fordító társadalmi-politikai-kultu-
rális küzdelem eldöntését, megoldá-
sát követelték egyre erősödő kény-
szerítéssel. A történelem magyaror-
szági útján végre találkoztak grófok,
bárók és köznemesek! Találkoztak és
egymásra találtak. Egymásra talál-
tak és tanították egymást hazasze-
retetre. A jövő letéteményese, a ma-
gyar ifjúság is a grófi, bárói eszmék
közepette jutott a reformer „ötvöző-
mester" gondolataihoz, Kölcsey fény-
lő csillagrendszeréhez. így kellett en-
nek történnie, mert Széchenyi Ist-
ván, a gróf 1830-tól megjelenő is-
mert könyveinek gondolatai döntő
hatásúak a korszakban. Azt hirdetik,
hogy „a nemzet a keret, de az egye-
temes emberi a cél", vagyis a nem-
zeti jelent a polgárosodásba kell át-
vinni, de a polgárosodást az európai
látókör széles horizontjának megis-
merése után, és azzal összekapcsolva
kell megvalósítani. Az ifjak majd
jelszavukká is formálják gondolatait
a pozsonyi 1832/36-os országgyűlés
idején, azt ti., hogy Törekedj a töké-
letességre!, amelynek alapját a nem-
zeti ügy érdekében írott sorai adják:
„csak erős, kifejlett nemzeteken ke-
resztül juthat az emberiség végcélja,

• A költő halálának 150. évfordulójára
emlékezünk ezzel a tanulmánnyal.

a tökéletesülés felé". Wesselényi
Miklóst, a bárót is azzal tisztelik
meg, hogy magukévá teszik jelmon-
datát, gyűrűikbe vésetik, hogy „So-
hasem hátra!", mert így is csatlakoz-
ni kívánnak a Balítéletekről című
könyvében körvonalazott liberális re-
form programjához. Ez akkor első-
sorban ahhoz az alapigazsághoz kap-
csolódik, amely kimondja, hogy „csak
annak van jussa megkívánni, hogy
soha és semmi önkény ne nyomja,
ki önkényével senkit sem nyom'".
Egyszerre feszül ebben a nemzeti
függetlenség és a jobbágykérdés meg-
oldásra váró polgári nemzetállam
eszméje, s benne az is, hogy a job-
bágyok helyzetén az örökváltság or-
szágos megvalósításával kíván vál^
toztatni.

A főnemességen belül is eltérőek a
vélemények sok kérdésben és bár
nincs ez másként a köznemesség kö-
rében sem, mégis itt körvonalazódik
és alakul ki a korszak leghaladóbb
elképzelése Kölcsey Ferenc nemzeti
programjában. Ö egyértelműen a
nemzeti egység megvalósításáért
küzd, s ezt a jobbágyfelszabadítással
kívánja elérni. Végcéljaként a sza-
bad ember és szabad föld gondolata
szerepel, s amikor a szabadság és
tulajdon fogalmát bevezeti, akkor a
polgári tulajdonnal rendelkező és az
úriszék önkényétől megszabadított
egykori jobbágy helyett a szabad
polgár képét rajzolja meg. Az érdek-
egyesítés néven emlegetett program-
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ját a legteljesebb mértékben magáé-
vá teszi a korabeli ifjúság, összeta-
pad nevével a haza és haladás jel-
szava, hiszen ez tükrözi a legjobban
az alaptörekvést, a nemzeti függet-
lenség és a polgári átalakulás kettős
programját. Jellemző az ifjak és
Kölcsey között kialakult elvbarát-
ságra a követi lemondás utáni bú-
csúztatás. Itt az ifjúsági szónok ar-
ról beszél, hogy „örök igazságot tar-
talmazó eszméit hűen követik". Köl-
csey barátainak szólítja az ifjakat,
„mert úgy kell, hogy nevezzelek ben-
neteket, mert kitüntetéseteknek csak
a barátság lehet az alapja." Arra in-
ti őket, hogy teljesítsék vállalásukat:
„ápolják és védelmezzék" az általa
képviselt elveket. Itt látszik megva-
lósulva az is, amiről a szakirodalom-
ban oly sokszor olvashatunk, hogy ti.
Kölcsey eszméi az ifjak körébe men-
nek át. Megerősítésként és Kölcsey-
nek az ifjú nemzedékkel kialakult
különleges szoros kapcsolata általá-
nosítására idézhetjük Eötvös József
példáját is. Sőtér István az írja, hogy
Kölcsey „a feudális múlttal és a pol-
gári jövővel szemben" megteremti
a maga álláspontját, s ezt példája
nyomán Eötvös, a fiatal báró is vál-
lalja. Hozzátehetjük, hogy nemcsak
ő, hanem számosan mások is, aho-
gyan erről Pándi Pál részletesen szól
az irodalom és politikai reformkori
kapcsolatait elemezvej s bizonyítva
azt is, hogy a politika hatásának erő-
södése nem az irodalom rovására tör-
tént, hanem a különböző osztályin-
dítékú elképzelések egymásba növé-
sét indította el, és teljesítette ki.

Ebben a folyamatban Kölcseynek
jutott az egyik legnehezebb feladat,
meg kellett felelnie a kor ifjú értel-
misége elvárásainak; olyan maga-
tartásformát kellett kialakítania,
amely eleget tehet a nemesi társada-
lom sokfajta érdekének, s mégis a

polgári társadalom megvalósítását
hirdeti a következetesen megvalósí-
tandó reformok útján.

Kölcseyt vonzóvá teszi az ifjú értel-
miség körében is ismert világnézeti
felfogása, amelynek alapja a sztoi-
cizmus. Életéből már eddig is ismerik
a szigorú erkölcsiséget, a mindenna-
pok örömeiről való lemondást, kö-
vetsége idején pedig tapasztalják a
bölcs belátáson alapuló szilárdságát,
a megpróbáltatások közepette is ma-
kacs állhatatósságát. Igaz, Forgács
László a felvilágosodástól a márciusi
ifjak világnézetéig terjedő szakasz-
ról írva azt mondja, hogy Kölcsey
Bayle-hez lép „vissza", amikor Mar-
tinovics Ignác és Csokonai Vitéz Mi-
hály már Holbachnál tart. Kétségte-
len, hogy maga Kölcsey jogosít fel
bennünket életrajzi levelében a
Bayle-hez kapcsolódó világnézet
hangsúlyozására, nem szabad azon-
ban figyelmen kívül hagynunk az
1960-as években előkerült jegyző-
könyv-kivonatokat és Szauder Jó-
zsef ezek ismeretében írott újabb
dolgozatait. Itt értesülhetünk arról,
hogy Kölcsey és jó barátja, Kállay
Ferenc közösen dolgoznak fel filozó-
fiai műveket, s a „fogékony ifjak
gondolati útkeresése Bayle-től és
Holbachtól a görög filozófia alapos
stúdiumán és a Descartes-kivonato-
kon át Kantig nyomul előre". Szá-
munkra most különösen az érdekes,
hogy mind a Bayle-, mind a Hol-
bach-féle kivonatokat maga Kölcsey
készíti, s így az ő véleménye tükrö-
ződik a kivonatokhoz fűzött meg-
jegyzéseiben. Ezek pedig azt mutat-
ják, hogy amikor sztoicizmusáról be-
szélünk, akkor abban a magyar tár-
sadalom helyzetéből fakadó igényt és
egyaránt kell látnunk, és mindezt
annak útkereső köznemesi megoldását
egész eddigi filozófiai ismereteinek
birtokában.
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Etikai felfogása polgári irányú,
mert a polgárosodó köznemesség ér-
dekkörében gondolkodva keresi a
megoldást a köznemes egyéni polgá-
rosodása és a nemzet gazdasági, po-
litikai életének érdekei között, va-
gyis Magyarország polgári átalaku-
lásának ideológiáját igyekszik meg-
teremteni. Életszemlélete azonban
köznemesi reformer sztoicizmus,
mert „a nemesi igzságszemlé-
let" szerinti becsületes úton szaporo-
dó egyéni vagyon elvén alapszik, s a
„reformer-citoyen eszméjét állítja a
feudális vagy a burzsoá eszménye
helyébe". Ez azonban nem jelenti azt,
amit Forgács állít, hogy Kölcsey vi-
lágnézete „alsóbb rendű" lenne a
márciusi fijak és főként Petőfi
ideológiájához képest, mert vi-
lágnézetének további tartalmi voná-
sa a nemzeti egység kimunkálása a
köznemesség és nemzeti érdek azono-
sításával, valamint más osztályérde-
kek közös szintre emelésével az ér-
dekegyesítés politikájának kereté-
ben; a közérdekkel megegyező önha-
szon elfogadása az önszeretettel
jellentétben, s mindezekben a ma-
gán- és közélet összefüggéseinek
felismerése.

_ Kölcsey etikája bizonyos fokig el-
lentmondásos reformer irányú, és
ebben egyetérthetünk Forgács meg-
fogalmazásával. Liberális köznemesi
szemlélet jellemzi, ugyanis felülről
kívánja felszabadítani és polgárosí-
tani az egész társadalmat és a népet,
s bár sztoicizmusa már nem a
földesúri vagy polgári „élvezetfilo-
zófia", de nem is a plebejus, jakobi-
nus filozófia „önsanyargató" életel-
ve. Működése, hatása ezekkel együtt
fontos és figyelemre méltó, mert
„Kölcsey mélyen, szervesen illeszke-
dik bele a magyar ideológia fejlődés-
történetébe, egész morálfilozófiáját a
politikai nyilvánosság, a reformer
közélet árama fűti át. Ezért az egyé-

niség teljes kibontakozását Kölcsey
szemében már a nem a valóság
konkrét politikai arculatától függet-
len életelv biztosítja, hanem a reá-
lis tájékozódás és a gyakorlatban
ellenőrzött elmélet egysége".

Kölcsey az egyéniség kibontakoz-
tatásának lehetőségét a cselekvésben
jelöli meg. Ez van az ifjakkal kez-
dődő kapcsolatainak tanítása mélyén,
és ezt példázza egész közéleti maga-
tartása is. Tudatosan utasítja vissza
a maradi tartalmú ,,élvezetfilozófiát",
s helyette a haza és haladás szolgá-
latát jelöli meg. Számunkra rendkí-
vül fontos, hogy ideológiája a már-
ciusi ifjakhoz nyúlik előre, s közülük
is Petőfi Sándorhoz. Kölcsey etikai
szemlélete a „korváltó természete,
termékeny ellentmondásai miatt ké-
szíti elő a jövendőt... , s így a plebe-
jus demokratizmust, Petőfi Szilvesz-
terének aszkézisét is — mondja For-
gács. — A magyar etikai gondolat
útja nem az „élvezetfilozófián", ha-
nem a sztoikus reformer — morál-
filozófián keresztül vezet Petőfiék
jakobnius forradalmi aszkéziséhez".
Addig azonban hosszú az út az ifjak
előtt, s most Kölcseynek azt a vallo-
mását figyelik, amelyet Emlékbeszéd
Kazinczy Ferenc felett címen fogal-
maz meg. Ebben nemcsak az ősz
mester életútját vázolja fel, hanem
rámutat annak küldetéstudatára is,
miközben a saját alapállását rögzíti.
Mestere erényei közé sorolja, hogy
az érdektelenség közepette is követ-
kezetesen vállalja feladatát, a börtön
fenyegetettségében is hirdeti a sza-
badságeszméket és a szenvedések ré-
mi tésében is bizakodó a jövőt illető-
en. Fenyő István mutat rá ezeknek a
vonásoknak Petőfi Az apostol című
művében továbbélő hatására, s egy-
úttal annak kimondására is, hogy
Kölcsey és Petőfi között eszmei
egyezésről is kell beszélnünk, a sző-
lőszem-hasonlat ui. Kölcsey említett
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emlékbeszédében visszatérően köz-
ponti helyet kap, hogy aztán Pető-
finél egyetlen képben összegződjék.

Kölcsey etikai elvei fontosak az
ifjak számára> s ennek következmé-
nyeként személyes kapcsolata egyre
bővül, hatása állandóan növekszik.
Számtalan fiatalember keresi a vele
való találkozást vagy levelezést, ő
pedig küldetésének részeként vállal-
ja ezeket, és ideológiájának megfele-
lő pedagógiai vagy tudománytörté-
neti tartalommal tölti meg. Magatar-
tása alapvető jelentőségű kortársai
között is és a magyar társadalmi
gondolkodás fejlődésében is, mert
kapcsolattartása nemcsak őt, hanem
a „szövetséges" ifjakat is a politikai
cselekvés fő áramába emeli. Ebben a
haladó töltéssel teli áramkörben
alakul ki a további nemesi liberális
reformideológia éppúgy, mint a nép-
nemzeti esztétika, de tapintható a
centralisták és a 48-as ifjak gondo-
lata is. Fenyő éppen ezt jelöli meg
Kölcsey egyik legfőbb érdemének:
szerinte abban ragadható meg iga-
zán életművének nagyszerűsége,
hagy egyként szól reformerekhez
és forradalmárokhoz, vagyis mind-
azokhoz, akik új, emberhez méltó
hazát akarnak teremteni e Dunatá-
jon.

Kölcseyt vonzóvá teszi az ifúság
körében hogy költőként politizál,
s mint ilyen az irodalmat is a hala-
dás szogálatába állítja, „az irodalom-
mal is haladó politikai közvéleményt
akar teremteni". A nyelvújítási harc,
a valós értékek alapján ítélkező kri-
tika, s magukban a versekben meg-
fogalmazott korhangulat mind köze-
lebb viszi hozzá a fiatal értelmiségie-
ket. Sőt, éppen azt látják benne a
legnagyszerűbbnek, amire egyébként
valamennyien vágyódnak, hogy ti.
költők és politikusok lehessenek egy-
szerre. Az ifjúság között már-már

jelszóként hagyományozódik a két is-
mert sor: „Áldozatom két Istenség
oltára felett áll: Könny neked ó Sze-
relem, és neked, ó Haza, vér!" (Ál-
dozat).

Az eddigiek önmagukban is bőven
elégségesek arra, hogy Kölcsey vál-
jék az ifjúság példaképévé. Ezt azon-
ban még ő maga is táplálja azzal,
hogy összegyűti az ifjakat Pozsony-
ban, és programbeszédeket tart ne-
kik, megpróbálva ^előttük a nemzet
jelen és jövő állapota felett a leplet
olykor-olyor széllyelvonni! hogy te-
kinteteik a kellő pontra függesztesse-
nek". A beszédeket beszélgetések kö-
vetik, a beszélgetéseket könyvköl-
csönzések, beszámolók és mások. Ál-
landó vendégekké válnak nála az if-
jak, az ismertebbek közül pl. Eötvös
József, Kászonyi Dániel, Kazinczy
Gábor, Ormós Zsigmond, Pulszky Fe-
renc, Szemere Bertalan, Terray Ká-
roly. Közülük Szemere még az or-
szággyűlés idején megírja Kölcsey-
nek, hogy miben foglalható össze az
érdeme: ,,De nem tudománya, elmé-
je, világos előadásának megismeré-
sében találom én Uram Bátyám
legnagyobb díszét, hanem abban,
hogy karakterben, állhatatban csak-
nem kivétel nélkül legerősebbnek,
legbizonyosabbnak tartják, felül áll-
va minden csábokon és kísértéseken.
Ezen vélekedés... szellemi nagyságot
tesz fel, és belső szerelmet és hűsé-
get nemzet és haza iránt." Annyira
meggyőződéssel követi Kölcsey elve-
it és magatartását, hogy egészen ha-
láláig levelez vele, sőt szövetségesé-
nek is kéri, amikor azt tervezi, hogy
Deák, Kossuth és Wesselényi társa-
ságában Kölcsey írná meg a külföld
számára a magyar közállapotok va-
lós ismertetését, az országgyűlési hu-
zavonák leleplezését. Nem tesz más-
ként Eötvös sem, aki pedig a realiz-
mus irányába tereli a Kölcsey-féle
romantikát, ti. Palocsay Tivadar né-
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met nyelvű versei fordítójának kéri
meg, majd Pulszky is szeretné meg-
nyerni egy Hazai és külföldi literatú-
ra címen indítandó lap szellemi ve-
zéreként. Az ajánló és felkérő sorok
közül ide kívánkozik a Mesterének
vallott hazafihoz intézett gondolatok
egyike: „Minden nagy írónak, min-
den nagy befolyású szónoknak van
orgánuma, legyen ez a tied." Terray
is, Mikszáth leendő kitűnő magyar-
tanára nagyszabású terv részesévé
kívánná tenni Kölcseyt, noha csupán
egy javaslatról van sző, miszerint
felhívást kellenne intéznie „a haza s
tudományosság híveihez", hogy ír-
ják le életüket, hadd lássa az utókor,
„kik által lett azzá, ami lesz". Ebben
a leheletfinomságú javaslat-ötletben
nemcsak figyelmeztetés van, hanem
annak elismerése is, hogy a korszak
vezető férfia Kölcsey, s hogy ilyen
országos feladatra ő méltó, és az if-
jak benne látják a legfőbb bizalma-
sukat.

A Kölcsey vonzásában élő ifjaknak
további lehetőséget jelent Pozsony-
ban az, hogy körében gyakran talál-
kozhatnak az ország minden tájá-
ról jött liberális gondolkodású fel-
nőttel és hasonkorú fiatallal. Értesül-
hetnek országos hangulatról és me-
gyei határozatokról, iskolai kezdemé-
nyezésekről és diákszervezeti hatá-
rozatokról. Különösen így van ez
Pulszky leseiében, pki az Jeperjesi
diákélet színes és mozgalmas törek-
véseiről tud számot adni, Szemeré-
vel kapcsolatban, aki még sorra kül-
dözi a leveleket Patakra, és Terrayra
vonatkozólag is, hiszen ő a pozsonyi
líceumban működő diákszervezet
titkára. Ezek a mozzanatok termé-
szetesen Kölcsey számára is fonto-
sak, hiszen ő is áfogő képet kap a
fiatal értelmiség állapotáról és törek-
véseiről.

Kölcseynek az ifjúsággal kialakí-
tott kapcsolata tudatos eszmei pillé-
reken alapszik, a Parainesisbeli szép
gondolatokban azt kéri, hogy „... az
ifjúság küszöbén ismerkedjél hazánk
dolgaival, állásával, törvényeivel, s
történeteivel; ismerkedjél mindazon
tudományokkal, miket az emberi el-
me régibb és újabb korban a nem-
zetek kormányzására s boldogabbá
tételére feltalált". Ha a miért kér-
désre keressük a választ, ugyanazt a
következetesen szigorú logikai lánco-
latot tanulhatjuk meg től;e, amely
életmozzanatait pályaívvé fűzi egy-
be: „Isten egy szívnek egy kebelt te-
remte: így egy embernek egy hazát.
Semmi sem lehet erős, semmi sem
nagy és következéseiben tiszteletre
méltó, ami a cél és határ nélkül széj-
jel folyt; aminek nincs pontja, mely-
be összevonuljon, honnan elágazzék.
Azért kell minden egyes embernek
saját hazájáért munkálni; azért kell
szerelme egész erejét hazájára füg-
geszteni; azért kellett a legszebb leg-
rendkívülibb tetteknek csak ily sze-
relem kútfejéből származhatni. Egész
világért, egész emberiségért halni: az
isten teheté; ember meghal házné-
peért, ember meghal hazájáért: ha-
landó szív többet nem bír." (Mohács)

Mit hát akkor Kölcsey üzenete a
mindenkori ifjúságnak? így hangzik:
„Őseitek parányi fészkeket rakta-
nak? szedjétek össze a romokat, s
tegyetek belőle mély alapot jövendő
nagyságnak. Apró harcokat vívtanak?
csinálj atk a békesség műveit termé-
dekekké. Változékonyságban sín-
lettek? változzatok ti is, mint a lepe,
nemesebnél nemesb alakokra. Emlé-
keik nem maradtak? mi tilt, hogy
emeljetek nékiek? mi tilt, hogy Ti-
nódiak helyett magatok álljatok elő
lángénekkel? Minden kő, régi tettek
helyén emelve; minden bokor, régi
hősről énekelve; minden történet-
vizsgálat, régi századokra szentelve:
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megannyi lépcső a jelenkorban ma-
gasabbra emelkedhetni, érzelmeitek-
nek, gondolataitoknak s tetteiteknek
több terjedelmet, tartalmat és cél-
rahatást szerezni, s egész lényetekre
bizonyos nemesítő, saját bélyeget
nyomni, mely nélkül mind az em-
berek, mind a nemzetek sorában
észrevétlen fogtok mint parányi víz-
csepp az Óceánban tolongani." (Mo-
hács)

És mi Kölcsey üzenete a minden-
kori magyarságnak, tehát nekünk is?
így hangzik: %,Öseink országot és sza-
badságot szereztek és hagytak ne-
künk; illő, hogy mi is szerezzünk,
mi is hagyjunk valamit maradé-
kainknak." (Játékszín)

Tényleg jól választott magának
névadót az 1957/58-as tanév alapító
testülete. És azóta kitartóan ápolja a
Kjölcsey-kultuszt, de nem is csak
ápolja, hanem hirdeti is a Kölcsey-
eszméket ez az iskola. Van miből
merítenie^ hiszen Kölcsey a szenve-
dések iskolájában korán megtisztult,
fogékony szívvel emelkedett az esz-
meiség szárnyain az alaktalan jöven-
dő felé, s hirdette, követte az erény
útját, a legtündöklőbb erényként ál-
lítva elénk a hazaszeretetet, s róla ír-
va, alkotóelemeinek gondozását,
mert... „mi a haza egyéb, öszvetar-
tozó nagy háznép egészénél? Minden
ily nagy háznépet saját nyelv, saját
nyelv, saját szokások, saját
őseik, saját hagyomány, saját
jó- és balszerencse kötnek együvé, s
választanak el egymástól. S ez elő-
számláltak mind múltból hatnak a
jelenre, mind leiekről lélelkre és szív-
ről szívre plántált emlékezeten
nyugosznak; s aszerént, amint vagy
hűven ápoltatnak, vagy hűségtelen
hidegséggel elhagyatnak: vagy gaz-
dag virágzatú nemzeti élet fejlik be-
lőlek, vagy nemzeti hervadás és
enyészet következik." (Mohács)

Nemcsak a nemes eszmények irán-
ti lelkesedésre tanít Kölcsey Ferenc,
megmutatja azt is, miképp kell egy
egész életpályán át megőrizni a lé-
lek nemes színeit, amelyeket az élet
oly gyakran töröl kíméletlenül, ha
nem vigyázunk rájuk. Kölcseynek
ezt a magatartását értékelhetjük
úgy, hogy az ifjakkal kapcsolatos te-
endőiben egyfajta pedagógiai elkép-
zelés válik valóra. Ez kétségkívül
így van, amikor azt szemléljük, hogy
pozsonyi követi lakására, vagy pe-
dig csekei patvariájába gyűjti őket,
előadásokat tart nekik, és tanítja
őket művek vagy eszmei rendszerek
helyes értelmezésére. Az ifjakkal va-
ló foglalkozásában azonban ezek
csak járulékos elemek. Ilyetén való
magatartásának tartalmi jegyei van-
nak, mint felvilágosítás a liberaliz-
musról, ismeretközlés a reformokról,
meggyőződés kialakítása „a szabad-
ság és tulajdon" fogalmáról, s ezek
a pedagógiai és politikai magatartást
már együttesen mutatják. Kölcsey
folytonosan szilárd magatartása nem
a magatartás szilárdságának szól, ha-
nem az ügynek, amit képvisel, nem
a módszere milyenségét teszi nyil-
vánvalóvá, hanem a vállalt politikai
ügy fontosságát, szükségességét. és
igazságát.

Azzal, hogy a lakásán találkoztak
az ifjak, egyfajta gyülekezési lehe-
tőséget biztosít számukra, legális vi-
tahelyet tesz lehetővé nekik. A vi-
tatott témákban természetesen előny-
höz juttatja a korszak vezető poli-
tikusai által képviselt haladó reform-
gondolatokat és azok elterjesztését,
ugyanakkor segíti eligazodni a kao-
tikus korban meglévő plebejus író-
garnitúra felfogása, a forradalmi de-
mokrata tendenciák és a Petőfin is
túlmutató radikális eszmék értelme-
zésében. Wéber Antal hívja fel a fi-
gyelmüket arra, hogy a Kölcsey köré
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csoportosult ifjak és Kölcsey is az új
típusú nemesi mentalitást, a húszas—
harmincas évek politikai kezdemé-
nyezéseit megalapozó személyiségek
képviselőiből mutat egy-egy maga-
tartásformát. Azt a sajátos réteget
képviselik ők, amelyik felfogható
nemzedéknek, a középnemesi miliő
részének, s lévén ,,az életpálya azon
szakaszában, melyben az eltérő élet-
eszmények szükségképpen hangsúlyt
kapnak..., a nemzedéki indítás po-
litikai mozgásokkal esik egybe, nagy
valószínűséggel, legalábbis érzékeny
és fogékony elemeivel az adott moz-
gáshoz kapcsolódik, létrehozva ilyen

módon egy aktív politikai bázist,
olyan erőt, a változást előidéző erők-
höz szegődő segédcsapatot, amellyel
politikai értelemben is számolni
kell."

Kölcsey pályája töretlen, egyenes
vonal a bölcsőtől a koporsóig, egy
jelszóért való küzdelem: „A haza
minden előtt." Emlékét keltse hát
mindig újra szíveinkben, ha felhang-
zik a tőle kapott nemzeti fohász:

„Isten, álld meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel!"
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