
A kritika műfajának meggyökereztetésére tett erőfeszítések értéke akkor világosodik meg 
előttünk, ha e folyamatot szélesebb értelemben mérlegeljük. Annak a kritikus gondolkodás
módnak részeként, amely a liberális reformeszmék hazai terjedésével az irodalom (s természete
sen a társadalom) jelenségeit illetően a húszas években kezdett kialakulni. Ez utóbbiért pedig 
senki sem tett többet Kölcsey Ferencnél: épp a szinte minden elméleti igényű megnyilatkozá
sában érezhető kritikai indíttatás, újat kezdeményező-úttörő elvszerűség emeli őt irodalom
teoretikus gondolkodásunk egyik legkimagaslóbb, össznemzeti kihatású alakjává. Amint azt 
a kortárs és barát Szemere Pál találóan meg is állapította: „ . . . Minden munkáidon bizonyos 
honiság, nemzeti háziság (Hausslichkeit) látszik és érzik" — írta 1833. március 14-én himnu
szunk költőjének, pár nappal később pedig így nyilatkozott: „ . . . Te, édes jó Ferim, a publi
kum előtt legkitetszőbben tűntél fel eddig mint kritikus. Nem ezt kellene-e biográfiádban min
denekfelett kifejteni?"1 Nemzeti karakter és kritikaiság: e kettős elvi pólus adja meg Kölcsey 
irodalomelméleti munkásságának a klasszicitás veretét. 

A költő kezdettől fogva idegennek érezte magát idehaza: elutasította magától azt a világot, 
amelybe beleszületnie megadatott. S nem csupán egyik vagy másik részét, egyes intézményeit, 
de a feudális életforma egész rendszerét: az elmaradottságnak, szellemi mozdulatlanságnak, 
az ósdi előítéleteknek, szűklátókörűségnek, egyszóval: a rendiség patriarkális Magyarországá
nak korában nem volt nála nagyobb gyűlölője és ellenfele. Már Kazinczyval folytatott levele
zésében állandó s mindinkább erősbödő mozzanat ez: Debrecen és az iskola kárhoztatása az 
évek során már-már szimbolikussá nőtt, felemlegetésükkel Kölcsey az itthon tapasztalt egész 
élet, az őt körülvevő egész valóság ellen lázadt. Ellensége volt minden sablonosságnak, kötött
ségnek, iskolás-pedáns szabványnak, amely a földhözragadt, provinciális-vidékies nemesi élet
ben körülvette. Semmisem irritálta úgy, mint a tradíció és a hierarchia mozdíthatatlan egyed
uralma, amelyet lépten-nyomon tapasztalnia kellett. Az ódivatúság, a szellemi renyheség, az 
avas tekintélytisztelet. Ifjúkori sorsfilozófiája is annak volt tükre, kifejezője, hogy merőben 
elutasította magától saját létviszonyait, hogy előlük a sors irracionális-misztikus kategóriájába 
menekült, majd annak, hogy megkezdte ellenük fáradhatatlan küzdelmét.2 Minderről — úgy 
hisszük — Szerb Antal mondta el 1926-ban a legkategorikusabb észrevételeket: „ . . . Az ország 
bármely pontján, bármilyen pozícióban és bárkik társaságában élt volna, Kölcsey nem oda-

* Részlet egy nagyobb munkából 1 Szemere Pál: Munkái. Bp. 1890. III. köt. 243., 242. Szemere 1833. április 8-án, illetve 11-én 
hasonló értelemben írt Kölcseynek: „. . . Az a nemzetiség, nemzeti szellem vagy genius, vagy 
minek nevezzem, mely minden dolgozásaidat bélyegzi"; „ . . . Én a hazát, s nemcsak a múltat, 
hanem a jelent is, legtöbbszer látom visszatükröztetve a te munkáidban, s poétaiakban s nem 
poétaiakban csaknem egyiránt." I. m. 249., 250. 

2 SZAUDER József: A romantika útján. Bp. 1961. 180-188., 190-199. 
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valónak érezte volna magát. Bár furcsán hangzik, nem mulaszthatjuk el, hogy kimondjuk 
feltevésünket: Kölcsey, a magyar Himnusz költője nem volt itthon Magyarországon."3 

Bizonyság kell? Olyan sorokat írt le 1813 novemberében Szemere Pálhoz intézett levelében, 
amilyeneket előtte magyar költő hazájával kapcsolatban sohasem: „ . . . Ha lelkemnek, 
minekelőtte Hadeszből felvezettetvén ide plántáltatott, választás lett volna engedve, bizonyo
son nem választottam volna a hont, melyben születtem". Néha pedig már-már adys hangjai 
vannak. A magyar életet „árnyak ország"-ának nevezi például, hol „ . . . a poéta inkább 
sorvad . . . mint bárhol".4 

A „napkeleti fejek"-től iszonyodva Kölcsey kora fellépésétől kezdve elhúzódott a sokaság 
ítéleteitől, nem törődött a közmegegyezés szentenciáival. Sőt a legtöbb esetben igyekezett 
homlokegyenest ellenkező módon élni és gondolkodni, mint ahogyan azt a korabeli nemesi 
mentalitás megszabta. Befelé forduló, a társasági konvencióktól elkülönülő magatartása már 
tizenkilenc-húsz esztendős korában feltűnést keltett. „ . . . maga-elzárt" embernek látták őt 
mind Pesten, mind Debrecenben — amint arról Szemerének 1810 áprilisában Kazinczyhoz 
intézett beszámolójából értesülünk.5 Ezzel pedig keveset törődött: magasfokú erkölcsi bátorság 
vezérelte tetteiben. A makacsságig önálló és független maradt még azokban az esztendőkben 
is, amikor Kazinczy leghívebb tanítványai közé tartozott. Saját magát belső küzdelmeken át 
„megszülő" ember volt — egyszersmind jellegzetesen úttörő, másokat is ez új útra felkészítő 
és ösztönző karakter. Ez az önállóság különben a későbbi irodalomteoretikus egyik legpozití
vabb jellemvonását is előlegezte: ítéletének biztonságát, határozottságát és következetességét. 
A vívódásaiban évekre neuraszténiásan elmerülő ember nézeteiből csupán az érvek hatására 
engedett, a tekintélynek rá semmi hatása nem volt. Véleményei, ítéletei mellett alighanem 
azért is tudott kivételes bátorsággal kitartani, mert kritikáját mindenekelőtt önmagán kezdte, 
s nemegyszer szinte az önmarcangolásig fokozódó szigorral.6 

Az az alapvető tény, hogy Kölcsey nem fogadta el az életformát, amelybe sorsának szeszélye 
vetette, jórészt abból fakadt, azzal járt együtt, hogy folyvást — a köznemesi átlagot messze 
meghaladóan — gondolkodott az azt meghatározó valóság és azt tükröző irodalom kérdésein. 
Nem szurrogátum volt számára elméjének művelése és foglalkoztatása, hanem létforma: 
a lét alapja, értelme és biztosítéka. Egykorú feljegyzések sokaságát idézhetnők tanúságul ma
gába mélyedő kontemplációira, amelyek során folyvást szűrte, elemezte, értelmezte, rend
szerezte és minősítette az élet és művészet jelenségeit, örökmozgó eszméletének alapvonása 
volt a meditáció, a spekulatív elmélyülés, a reflexiókban gazdag szemlélődés — azaz az eszmék
kel, fogalmakkal folytatott küzdelem, az új ideák kiformálására törekvés. S bármennyire is 
töprengő-tépelődő lélek volt, gondolkodásának irányát rendszerint valaminő összegező — 
szintetizáló célzatosság és tervszerűség határozta meg. (Már első jegyzőkönyv-kivonatainak 
egyike, az 1809 —1811-ben készített görög filozófiatörténet is összegező igényű volt!) 

Mindebben ugyancsak messze meghaladta kortársait (beleértve a költőket is), még inkább 
pedig gondolkodása ívében, átmérőjében és „akciórádiuszában" különbözött jótékonyan 
tőlük: közismert, hogy a filozófiától a történettudományig, a nyelvészettől a statisztikáig 
hány szellemi diszciplína iránt érdeklődött. S nem kevésbé sajátja volt intellektuális tevékeny
ségének az e korban idehaza úgyszintén oly ritka szakszerűség, alaposság, elmélytiltség, mint 
ő nevezte: Grund. Ez tette lehetővé, hogy mindig összefüggéseiben és távlataiban elemezze a 
vizsgált kérdéseket. 

3 SZERB Antal: Kölcsey. Gondolatok a könyvtárban. Bp. 1946. 63. 4 Kölcsey Ferenc: összes művei. Bp. 1960. III. köt. 117., ill. 136—137. Nem sokkal utóbb a 
„szabad Philadelphiába" vágyódott. Uo. 161. Kölcsey írásait ezentúl a Szépirodalmi Könyv
kiadónál 1960-ban megjelent háromkötetes kiadás alapján idézzük. 5 Kazinczy Ferenc: Levelezése. Bp. 1896. VII. köt. 403. 6 önkritikája s a korabeli nemesség bírálata közötti párhuzamokra már CS. SZABÓ László 
felfigyelt: Kölcsey európaisága. Nyugat. 1938. II. köt. 172. 
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Egyénivé tette az is gondolkodásmódját, hogy megállapításaiban — nem utolsósorban az 
esztétikai jellegűekben — Kölcsey felfokozott szubjektivitással „vett részt": páratlan tudatos
sággal figyelte önmagát, s elméleti szempontjait nem kis részt ez önmegfigyelések alapján 
vonatkoztatta el. Előtte senki ily éberen és érzékenyen, folyamatosan s szinte az élveboncolás 
őszinteségével nem elemezte saját lényét, alkatát, s észleleteiről ily kollektív érvénnyel számot 
nem adott közönségének. Wesselényi sokat emlegetett mondása: „nem közénk való volt", 
akként is értelmezhető, hogy költőnk az eszmék, az elvek, a szellemi koncepciók, az alkotó 
gondolatvilágában volt elsősorban otthonos. 

S ami ezzel egyértelmű: a műveltségében. Kölcsey kora legműveltebb magyarja volt: képzett
ségének mélysége és szélessége a kortársi Európa legjava szintjével vetekedett. Hogy a művelt
ség, a szellem javai számára mit jelentettek, ifjúkori excerptumainak nemrég megjelent soka
sága mutatja kifejezően: a könyv számára életpótlék volt a feudális Magyarországon.7 S ebbeli 
tevékenységének nemcsak az volt a jellemzője, hogy mily sokat merült el a könyvek világában 
— ezt egyes esetekben mások is megcselekedték 1 —, hanem az, hogy mennyire céltudatosan, 
összefüggő szervességgel és minő kritikával cselekedte azt! Nem pusztán unaloműző dilettáns 
kedvtelésből olvasott, mint az olvasó nemesség túlnyomó többsége, hanem az önfejlesztés
öntökéletesítés felvilágosult-humanista indítékával, sőt az önkontroll ugyancsak újszerű 
törekvésétől vezettetve. „ . . . ő lenne ma is a legképzettebb magyar író" — írta róla halála 
után negyedszázaddal Zilahy Károly.8 Aligha volt túlzás részéről ez az észrevétel. 

E kristályossá nemesült intellektualitás ugyanakkor szélsőséges érzelemigénnyel, az érzések
nek szinte kultuszával párosult költőnknél. Érzelmi kultúrája és fogékonysága egyenértékű 
volt a gondolatival. Heves, szinte elömlő szeretetvágy jellemezte: levelezésében — lépten
nyomon ennek jeleire bukkanunk. Csak egyet idézünk: „ . . . nekem mindig Bedürfnisz 
volt szeretni, s forrón szeretni" — írta Szemerének küldött önéletrajzi levelében.9 Ha lehetősége 
nyílott rá, szinte robbanásszerűen törtek fel lelkéből a lefojtott emóciók. Jellegzetesen „szenti
mentális" típus tehát — ezért is vágyódott mindig a naiv, az elemi, a keresetlenül egyszerű 
után. Az őszinteséget, a nyíltságot, a tiszta bensőséget értékelte legtöbbre az érzelmek terüle
tén. Érzékeny, ömledező szív — ez állt érzelmi értékrendjének fókuszában, s a költészet is 
sokáig örök gyúlékonyságának, érzelmi élete szüntelen modulációinak volt a levezető közege. 

Emellett végletekre hajló, végletekbe átcsapó kedély világ az övé: mindig a meglevőnek 
ellentétére sóvárgó. Élethangulataiban többnyire kontrasztokat egyesít — azokban is lehető 
teljességre, az emberi érzelem-, hangulat-, és kedélyvilág átfogására törekedve. „ . . . Olyan 
vagyok, mint a görög dythiramb, egyik érzésből a másikba, egyik gondolatból a másikba, egyik 
humorból a másikba ontom magamat" — írta önjellemzésül 1817-ben Szemerének.10 (Ám ugyan
akkor a „tódulatok" veszélyeit, a megfegyelmezés, önmaga összefogásának szükségességét is 
felismerte!) Érzelmeinek mélységére, kedélye impulzivitására, átélő képességének hőfokára, 
lelkiállapotainak végletes hullámzására, s önmagával való mindenkori^maradéktalan azonosulá
sára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy amikor romantikus pályafordulatának válságperiódusa 
bekövetkezik (1816), még rajongásig szeretett barátjának, Szemere Pálnak is évekre szóló 
elnémulást ígér.11 

Páratlan intenzitású gondolkodásvágy és érzelmi élet: válságait leküzdve e kettő a cselekvés 
örökégő áhításában, belső energiái kiélésének óhajában összpontosult. Introvertáltsága egyál
talán nem volt ellentétes az emberi dolgok iránt tanúsított nagyfokú érdeklődéssel. „ . . . forró 

7 Kölcsey Ferenc: Kiadatlan írásai 1809—1811. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a 
jegyzeteket, készítette: SZAUDER József. Bp. 1968. 

8 ZILAHY Károly: Kölcsey Ferenc. Magyar Koszorúsok Albuma. Pest 1863. 37. 
9 Kölcsey Ferenc: Összes művei. Bp. 1960. III. köt. 538. 
10 I. m. 253. 
1 1 1 . m. 249. 
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részvétel az emberiség dolgaiban" — írta erről Szemerének.12 Nemcsak érzékeny volt — egé
szen az extremitásig! — a külvilág behatásai iránt, de a világot minden lehető módon formálni 
akarta. E szándéka vezette el azután nagyarányú irodalomelméleti tevékenységéhez is — excer-
páló gyakorlatától kezdve egészen addig, amikor egyes időszakokban egyszerre száz-százötven 
lapnyi, elvi jelentőségű esztétikai tanulmányt is megírt. 

Nem mindennapi alkotói lényegre törés és lényeglátás szolgálatában állott egyébként ez az 
aktivitás. A közösség érdekében Kölcsey nemcsak rengeteget munkálkodik, de mindig a 
központi, a legfontosabb kérdéseken. Helyzetfelismerő érzéke zsenialitásának egyik legárulko
dóbb jele: irodalomelméleti téren is mindig azokon a műveken dolgozott, amelyekre leginkább 
szükség volt, e tevékenysége is mindig pontosan egyberímelt a hazai irodalom és társadalom 
időszerű mozgásával. Másrészt alig van olyan irodalomelméleti műve, mely ne lenne elsőrendű 
jelentőségű, melyben ne adott volna e mozgásnak döntő impulzusokat. Az segítette ebben, 
hogy szinte kezdettől fogva országban, nemzetben, népben gondolkodott, hogy minél szélesebb 
közönségrétegek befolyásolására törekedett. S az, hogy rendkívül fejlett volt a kortudata, 
az alakuló történelem és társadalom változásai iránti érzéke: mindig megérezte — s műveiben 
kifejezte — a korfordulókat. Szelleme végig szinkronban maradt a hazai fejlődés egészével. 

Vagyis Kölcseyben már kifejezetten társadalmi egyéniséget kell látnunk, a szó mai értelmé
ben vett közéleti embert, aki műveivel — az irodalomelméletiekkel is — a közéletet kívánta 
formálni, pontosabban: közéletet kívánt formálni Magyarországon. „Lelke csak azért égett, 
hogy a közjóra világoljon" — írja róla tanítványa, Pap Endre, s ez a megállapítás alapvető 
igazságot mond el Kölcseyről.13 Első gondolkodóink egyike volt ő, akinek tekintete át tudta 
fogni a haza egészét, akinek az irodalomban való cselekvéseit is országos indítékok határozták 
meg. „ . . . egészen az a jelenés volt irodalmunkban, ami volt később Széchenyi Hitele a poli
tikai világban" — olvassuk Pap Endrénél a további jószemű észrevételt. Továbbá azt, hogy 
míg társainak nagyrésze végcélnak tekintette a művészetet, ő azt a politikai és társadalmi 
fejlődés bevezetésének fogta fel. Kölcsey gondolkodásában minden közüggyé vált: mindinkább 
annak látta az irodalmat is. Elméleti—esztétikai munkásságának jelentőségét és hatékony
ságát egyaránt meghatározta ez az alkotói diszpozíció: az író és az irodalomteoretikus nála 
ötvöződött eggyé irodalmunkban — először és nagyhatású példaként! — a közéleti emberrel. 

2 

Amit Kölcsey alkatáról és személyiségéről az előbbiekben felvázoltunk, némely tekintetben 
már előlegezi irodalomelméletének, esztétikai törekvéseinek bizonyos elemeit is. A hazai 
viszonyok közepette a legkorszerűbb esztétikai elvrendszert vallotta magáénak: irodalmi 
eszméi és eszmélkedésének egész jellege a klasszicizmusból a romantikába való átmenetet, 
átfejlődést tükrözi. Utóbb, a húszas évektől kezdődően a romantika tanításainak lett irodalom
kritikai gondolkodásunkban egyik legnagyobb formátumú meghirdetője, de ekkor sem szakít 
a klasszicizmus és a felvilágosodás esztétikai örökségével, sőt továbbfolytatja, mintegy beépíti 
azt a hazai romantika elvi alapvetésébe. Irodalmi gondolkodásának romantikus meghatáro
zottságairól beszédesen tanúskodik pár sor is Döbrenteivel folytatott ifjúkori levelezéséből: 
„ . . . én nem a literátort, nem a Múzeum kiadóját keresem benned; . . . én lelket keresek, 
mely lángoljon mint az enyim . . . Mert én szeretni tudok, mint senki nem szeretett, s szeret-

1 2 1 . m. 310. 
13 PAP Endre: Kölcsey Ferenc, Magyar szónokok és státusférfiak. Szerk. CSENGERY 

Antal. Pesten 1851. 290., 292—293. Az író és a társadalmi ember, a politikus egységét meggyő
zően világította meg RÉVAI József: Kölcsey Ferenc. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1950. 
30-39. 



tetni óhajtok, mint senki nem szerettetettt" (1813. IX. 25.); „ . . . Nekem a géniusz határtalan 
lángoló szívet s határtalan hév beszédet nyújtott. Innen ez a hyperbolákkal teljes nyelv; 
innen ez a homályos, dagadó ének. így fogok én talán örökre gyermek maradni" (1813. XI. 15.); 
vagy amit Szemere Pálnak írt 1823 áprilisában: „ . . . Én azt hiszem, édes Palim, hogy a köl
tőnek nem annyira rendkívül való, s regulás hibátlanság után kell törekedni: mint nagy szépsé
gek és az egész munkán elterjedő poétái lelkesedés után." 

Romantikus? Igen, de e romantika sajátos módon — mint Hölderlinnél, Leopardinál, 
Keatsnél, vagy nálunk a szerényebb képességű Ungvárnémeti Tóth Lászlónál — főként a régi 
kor szépsége, a klasszikus harmónia újrateremtésére irányul: eszménye a hajdanvolt „szép-
lelkűségnek s örökre viruló ifjúságnak bizonyos sugara"; az érzés „a szép eránt" Kölcsey 
ideáljában mindig egyesül „az érett kor bölcsességével s nagyságával", a megfontolás józan 
mérsékletével.14 

Esztétikájának középpontjába Kölcsey a műalkotás céljaként és tárgyaként, az esztétikum 
forrásaként már kizárólagosan a szépet állítja — megszabadulva minden iskolás—külsőlegesen 
imitációs és felvilágosult—utilitarisztikus célzatosságtól. A szép, azaz a teremtő művészi 
tevékenység által előidézett tárgyiasult műalkotás létrehozásában látja egyedül az esztétikai 
produkció értelmét, funkcióját. 

A szép számára abszolút értékű, egyetemes, mindenütt megvalósítható fogalom, egyetemes
ségében—általánosságában ragadható meg igazán. Ismérvei Kölcsey szemében az ember 
emberi lényegéhez kötöttek, abból fakadnak, a „ . . . a józan ízlés . . . egyetemi mérték"-ét 
tükrözik. Ugyanakkor érzékenyen figyel fel e szép újkori megvalósításának nemzeti, azaz 
relatív jellegzetességeire és meghatározottságaira is. Arra, hogy a nemzetiséggel a szép csak 
az antikvitás görögségénél esett össze harmonikusan, s ez az egység az újkori költészetben már 
egyáltalán nem található. E hajdani egység megbomlásából-eltűnéséből ered Kölcseynek 
az eszményi — „naiv" — görögség utáni nosztalgiája éppúgy, mint a saját alkata nyomán 
elvonatkoztatott másik, „szentimentális" költészetideál, s innen ered a két eszmény közötti 
szüntelen hányódása: harmónia és fantázia, remény és emlékezet, gondolat és érzelem, idealitás 
és valóság váltakozása-kettőssége — nemcsak költészetében, de irodalomkoncepciójában is. 

Horváth János érzékelte először finoman e Kölcsey elméletét alapvetően jellemző dualitást, 
figyelt fel arra, hogy a költő két végletesen ellentétes költészet-típust vallott a magáénak, 
a kettő között „hullámozva" egyszerre.15 Az első eszmény eszerint a klasszicista jellegű: 
földfeletti, egyetemes, tiszta, nyugalmas szép — a görögé; a másik a romantika felé mutató, 
azaz evilági, nemzetre vagy személyre korlátozódó, önkényes, békétlen — az újkori. Az elsőt 
a gondolkodás és a fantázia, a másikat a kedély sugalmazza — határozza meg Kölcsey esztéti
kájának alapvonását Horváth János. Mindehhez annyit fűznénk hozzá, hogy Kölcsey nemcsak 
és nem is elsősorban „hányódik" a két irodalomeszmény, érzésmód, felfogás között. Inkább 
— felismerve az irodalmi fejlődés időszerű társadalmi és nemzeti szükségszerűségeit — tuda
tosan összefogni, megtartani, egyesíteni igyekszik mindkettőt. Társítani a naivval a szentimen
tálisát, az abszolúttal a relatív szépet, romantizálni a klasszikusat és klasszicizálni a romanti
kusát — egy létesítendő új görögség, a nemzeti egyetemesség irodalomeszménye jegyében. 

A klasszicizmusból a romantikába átsimuló fejlődés elveihez fűzi Kölcseyt, hogy nála az 
esztétika már szuverén módon önálló stúdiummá, a „szép tudományává" válik, s e tudományt 
állítja az addigi — s általa mélyen megvetett — ódivatú grammatizáló-filologizáló iskola 
helyébe.18 Az esztétika művelésére pedig a költőket tartja leginkább hivatottaknak: a költői 

14 Kölcsey Ferenc: összes művei: Bp. 1960. III. köt. 94., 118., 284., 205. 
15 HORVÁTH János: Kölcsey Ferenc. Tanulmányok. Bp. 1956. 174—176. 
16 Vö. Szemere Pálhoz 1815. október 24-én intézett levelét. Kölcsey Ferenc: összes művei. 

Bp. 1960. III. köt. 217. 
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intuíció és átélés, az élmény jellegzetességeiből kívánja elsősorban elvonatkoztatni a szép 
törvényszerűségeit. „ . . . Egy poétafő alkalmatosb Hómért és Pindart magyarázni, mint az 
a sok száz filológus" — írta 1814. április 3-án kelt levelében Kazinczynak.17 S az esztétikai 
diszciplína és a grammatizáló iskola különbözése abban is megnyilvánult, hogy Kölcsey az 
esztétikát a közönség számára is kívánta művelni. Igen korán felébredt benne az a törekvés, 
hogy minél szélesebb körben tudatosítsa az író és az irodalom jellegét, jelentését, alapfogal
mait, hogy minél több gondolkodó fő számára tisztázza az ezzel kapcsolatos ideákat.18 

Mi jellemezte közelebbről ezt az irodalomfelfogást, milyen igények és vágyak töltötték el 
Kölcseyt a műalkotással kapcsolatban? Érzés és képzelet — e kettő uralja lelkivilágát, költői 
ihleteit, ezeket helyezi a legmagasabbra esztétikai értékrendszerében. Amit erről Kazinczynak 
1813 októberében írt: „ . . . Nekem a sors csapongó fantáziával vérző keblet adott együtt" — 
nemcsak frappáns önarckép, de megörökítése is az alkotó egyéniséggel szemben benne élő 
követelményeknek.19 A vallomásigény, azaz a belső valóság akadálytalan feltárása, és az elvá
gyódás, a külvilág meghódítása — e klassziko-romantikus esztétika sajátos értékjegyei áll
nak törekvései középpontjában. Megörökítésükben pedig: hathatósság, lendület, expresszivitás. 
Az irodalom számára energiakifejezés és energiaforrás. 

Nem puszta szépséget, formát, hanem belső megnyilatkozást, teremtő lelkiséget, valamely 
emberi gesztust vár Kölcsey a művészettől. Azt, hogy az alkotó fejezzen ki, teremtsen, kreáljon 
valamit — valami lélektől lélekig szólót. 1812. február 26-i levelében Kazinczynak A kötés 
napja című szonettjét értékelve a mester szubjektivitását, önfeltárását, konfessziós mozdula
tát minősíti szépnek — számára az irodalom mindenekelőtt evokáció.20 S hozzáteszi, hogy 
ő csak átéléssel, a tárggyal való teljes azonosulás alapján tud írni, a poézis számára élményi 
költészet, a lélek felfakadása, kitárulása. Sajátszerűséget, határozott karaktert követel a 
művészettől Szemerének 1813. szeptember 15-én írt levelében is: „egyetlenegy vonással" 
alkotott, „fáradság és terhes ékek" nélkül létrehozott művet: „egy szóval" festett költészetet.21 

Sokkal tágabban értelmezett művészetfelfogás tehát az övé, mint elődeié: elvet minden kon-
vencionalitást és formulaszerűséget a lelki feszültségek minél markánsabb, intenzívebb kifeje
zésének érdekében. Felfogása még leginkább kazinczyánus esztendőiben is túlmutat a nyelvi 
szempontú irodalmiság eszményein. 

Produkció és alkotó, mű és művész nála elválaszthatatlanul összeforr, az egyéniség legfőbb 
jellemzője szemében a művészi teljesítménynek. A mű számára tárgyiasult én, teremtője 
egész emberi valójával „jelen van" műveiben — ugyancsak a személyesen átéltvfelfedezett 
klasszikus—romantikus tanítás szellemében Ezt hangsúlyozza Döbrentei Gábornak írott 
levelében, amikor verseit akként védi, hogy dalai közt az egyik különbözik a másiktól — 
különbözik, mert mind a „szívnek nyelvén" szól.22 S e Döbrenteivel folytatott vitája során 
tisztázza Kölcsey végérvényesen önmaga számára azt is, hogy a líra nem ráció, s nem is csak 
logika, hanem egy lélek teljességének — „homályosságának" is! — tükröződése, objektiváci-
ója. Művészi törekvéseinek legtömörebb foglalatát különben Szemeréhez 1814. december 17-én 
intézett levelében nyújtja: „ . . . Az én osztályrészem a szív és fantázia."23 

Mindez tipikusan „szentimentális" alkatra és költői gondolkodásra vall — az érzés és a 
képzelet modulációi azonban nála főként a naiv, az egyszerű, a spontán bensőség felidézésére 

• 

" L m . 140-141. 
18 Erről ír Kazinczynak 1815. április 8-án kelt levelében. I. m. 170. 19I.m. 95. 20 I. m. 62—64. L. erre vonatkozólag 1809. december 8-án és 1813. szeptember 15-én Ka

zinczyhoz írott leveleit is: i. m. 36—37., 87. 
» I .m. 90.-91. 
221813. november 15-én írja ezt Döbrenteinek. I. m. 118—119. 23I.m. 163-164. 
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szolgálnak. Görögség-élménye és kultusza a kora kollégiumi esztendőktől kezdve kialakult 
— közismertek azok az anekdotaszerű feljegyzések, miszerint tizenegy éves korában Debrecen 
határában felépítette magának Athént, Cornelius Nepos hőseinek házait, hogy Dares Phrygius 
trójai harcát fennhangon olvasta fel diáktársainak stb. — s ez a rajongás az antikvitás iránt 
haláláig elkíséri. „ . . . A görög együgyű nagyság énelőttem mindenekfelett van" — írja 
1813. június 18-án Szemerének, majd néhány hónappal később Kazinczynak: „ . . . Én a 
római és görög nyomokat imádva szemlélem."24 

Mit jelent számára az antikvitás? Mindannak ellentétét, ami őt a valóságban körülveszi, 
ami nyomasztja. Schiller és Jean Paul esztétikai főművei nyomán — egy világot, melyben 
hajdan az ember egységben élt önmagával és környezetével, akadálytalanul és maradéktalanul 
meg tudta valósítani önmagát; amikor magatartását az alakító-változtató cselekvés és nem 
az önkínzó szemlélet, a reflexió határozta meg; amikor az emberek között nem léptek fel 
tragikus hasadások és konfliktusok, nem léteztek egymással szemben álló osztályok. Egy 
archaikus demokrácia vágyképét jelenti tehát az antikvitás Kölcseynek: közösséget, amelyben 
szabadságban élt mindenki, egy szabad népnemzet illúzióját, hol „egy háznép, egy család" 
volt a kollektívum minden tagja. S ahol a költő benne élt az eszményi népnemzet szívében, 
annak reprezentánsa, ez ősi egység és testvériség kifejezője, az ember hivatott felmagasztosí-
tója volt. Egy forradalom utáni, egyszersmind ellenforradalmi korszak megtartó költői ábránd
képe költőnknek — mint nem egy kortársának is — a görögség-ideál, a klasszikus ókor vissza-
idézése. 

Az antikvitás elveihez való kötődése is magyarázza, hogy az ő irodalmi törekvéseinek hordo
zója, a zseni már nem oly egeket ostromló titán, féktelen, minden szabályt elvető költő-félisten, 
mint volt a Sturm und Drang, s félig-meddig a nemesi eredetiség íróinál. Döbrenteivel ezen 
vitázva, 1815. május 3-i levelében Kölcsey is megkülönbözteti az originális teremtő géniuszt 
és a mások nyomán járó tehetséget, de az előbbiben — Goethe példájára hivatkozva — főként 
a tanultságot, a gondolati elmélyültséget méltányolja.25 Számára a „Grund" lesz elsősorban a 
zsenialitás ismérve. A zseni-elvnek — a weimari klasszika és a göttingai neohumanizmus taní
tásai nyomán, de a hazai helyzet felismeréséből fakadóan is — nála egyaránt része a szabadság 
és a fegyelem, az eruptivitás és a mérték, a fantázia és a harmónia egységének realizálása. 
A teremtés és a kiegyensúlyozottság. 

Emellett, ezzel együtt az ő zseni-tanát mélyen meghatározza már a társadalmiság, a közös
ségi hivatástudat. A zseni, a géniusz az ő szemében nemcsak önmaga képességeinek, de közössége 
sorsának is letéteményese egyszersmind. Amikor az említett vitában Goethe és Herder tanításai 
nyomán Kölcsey így nyilatkozik: „ . . . bizonyos értelemben minden poétát csak a környűlmény 
teszen" — ez a felismerés már nemcsak irodalom és kollektívum kölcsönös feltételezettségéről 
tanúskodik, de e körülmények költők által való megváltoztatása lehetőségéről is. Amint azt 
Szemere Györgyhöz intézett, 1815. szeptember 1-i nagyfontosságú levelében ki is fejtette: 
„ . . . hol vágynak azok a körülmények, melyek Hornért és Szokratest, Platót és Themisztok-
leszt szü l t ék . . . . De nem méltó-é, hogy amit a környülmények s a szokott nevelés tőlünk 
megtagadnak, magunk igyekezünk elérni?"26 

Az antikvitás megmásíthatatlan eltűnéséről megfogalmazott felismerés egyfelől, a közös
ségi indítékok, közelebbről az írói hatás fő közegének, az új típusú közösség megteremtésének 

24 KÁLLAY Ferenc: Kölcsey Ferenc gyermek s ifjúkori életrajza. Pesten 1839. — Antikvitás
élményéről vallomásai: Kölcsey Ferenc: Összes művei. Bp. 1960. III. köt. 80—81., 99. illetve 
90., 95., 118., 140.—141., 321., 537. stb. Vö. még: KOVÁCS Ernő: Kölcsey Ferenc klasszikus 
műveltsége. Debrecen 1931. 17., 47—54., 62. 

25 Kölcsey Ferenc: összes művei. Bp. 1960. III. köt. 172. Ugyanerről ír 1816 május 11-én 
Kazinczynak is. I. m. 242. 

2 6 1 . m. 205. Kölcsey zseni-tanának kialakulását és fejlődését SZAUDER József elemezte 
mélyreható tanulmányban: Géniusz szá l l . . . A romantika útján. Bp. 1961. 224—247. 
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( „ . . . a költő celebriiás nélkül elnémul") mind hevesebb óhaja másfelől vezet át azután Köl
csey elméletének egyik legfontosabb pontjához: a nemzeti irodalom eszméjéhez.27 E polgárosult, 
a műveltek szellemi túlsúlyán—tekintélyén épülő nemzeti irodalom ideája (1. 1814. december 
22-i levelét Kazinczyhoz 1) lenne azután utóbb bázisa a megteremtendő új nemzetnek is.28 

Egy szabad és egyenlő, az archaikus-demokratikus együttélést polgárosult viszonyok közepette 
megvalósító népnemzet álma kezd az 1810-es évek közepétől felvillanni Kölcsey előtt — ezt 
akarja szolgálni a létrehozandó nemzeti irodalommal, az új nemzeti publikum formálásával 
s az írók korszerű nevelésével — azaz bírálatával. Ezért is fordul ekkortól kezdve a kritika 
műfajához: műveivel megfigyelni és alakítani, elemezni és újjáteremteni akarja a kimagasló 
költőegyéneket, hogy általuk létrejöjjenek az új nemzeti publikum kovácsai, ébresztői. 

Kölcsey mindenkinél világosabban látja a nemzetté válásnak és a nemzeti lét védelmének 
időszerű irodalmi szükségszerűségeit — azt, hogy nálunk ez idő tájt elsősorban a nemzeti 
egységet elősegítő múltidézésnek van keleté. Ezért írja ironikusan 1815 áprilisában Kazinczy
nak, hogy a hazai közízlésnek Osszián felel meg leginkább, s nem Marmontel, még kevésbé 
Sterne, valamint a realista vagy realisztikus, társadalmi problémák mélyére világító írók: 
Cervantes, Swift, Pope, kiket ő — Homéroszt és Goethét hozzájuk véve — a maga legkedve
sebb íróinak vall.29 A nemzeti irodalom eszméjének kialakulása Kölcsey gondolatrendszerében 
nem választható el a herderi fejlődéselv elmélyült elsajátításától, a hagyományteremtés 
fontosságának felismerésétől, s ami ezzel együtt jár: Kazinczy nyelvi forradalmától való elfor
dulástól. Attól az új típusú liberális-reformer magatartástól, hogy újítani kell, de az újítás 
nem mehet a nemzeti nyelv, a nemzetiség rovására. Ez elveket fogalmazza meg azután Ka
zinczynak 1815. július 5-én, majd október 16-án küldött leveleiben: a korforduló és az új 
igények felismerése, valamint a mélyben készülő új irodalmi erőforrások érzékelése rejtezik 
ezek hátterében.30 

E felismerések különben ez idő tájt már önálló tanulmányban is helyet kapnak: a Töredékek 
a vallásról (1815 — 1816) című vallásfilozófiai értekezése az irodalomkritikai gondolkodás 
szempontjából éppúgy jelzi már a nyelvújítási harcok tanulságainak, a kazinczyánus nyelvi 
revolúció problematikus voltának felismerését, mint az Erdélyi Múzeum ekkori köteteinek, 
Döbrentei, Buczy Emil, Zsombori József tanulmányainak a nemzeti egység, az organikus 
nemzeti fejlődés gondolatára ösztönző hatását. 

Mind e szervesen kiküzdött-kiépített herderiánus gondolati anyagnak összefoglalása 
azután a széphalmi vezérhez 1817 júniusában intézett lasztóci levelek. Amit bennük — elválva 
Kazinczy platformjától — kifejt: a nyelv nemzeti jelleme, az eredetiség elve, a lassan végre
hajtott változások eszméje, a közönségteremtés, az írói egyéniség autonómiája, újítás és hagyo
mány, változás és állandóság társítása stb. — ez alapelvek a Kölcsey-levelezés tanúsága szerint 
szemléletében már évekkel előbb sorra kialakultak.31 Az összegzésnek, az elvek véglegessé 
szilárdításának dokumentumai e levelek — a nemzeti eredetiség gondolata alapján. De tegyük 
hozzá mindjárt: e nemzeti eredetiség egyáltalán nem jelenti azt, mintha Kölcsey szakítana 
az általános emberi, az egyetemes emberség felvilágosult-klasszicista eszméjével. Ellenkező-

27 Kölcsey Ferenc: összes művei. Bp. 1960. III. köt. 171. A közönség elve Kölcseynél igen 
korán, már 1811. április 23-án Kazinczyhoz írt levelében felmerül. I. m. 48. 1814. december 17-
én Szemeréhez intézett szavaiban így sóvárgott ez után: „ . . . hol van publikum, mely öszve-
gyűljön mint az olympiai sokaság." I. m. 162. A közönség szempontjának fontosságára először 
KERECSÉNYI Dezső mutatott rá: Kölcsey Ferenc. Bp. é. n. 58. 

28 Kölcsey Ferenc: összes művei. Bp. 1960. III. köt. 165—167. 
2 ?I .m. 171. 
30 „ . . . Én azt hiszem, hogy a progresszió véghetetlen . . . " ; „. . . Forrunk, tagadhatatlan, 

hogy szertelen forrunk, s ez azt teszi, hogy bizonyosan nem fogunk ott maradni, ahol most 
állunk" — írja mesterének. I. m. 191., ül. 209. 

3 1 1 . m. 255-267. 



leg: ezentúl is a kettő lehető összehangolására törekszik. Az egyetemeset és a nemzetit nem 
ellentétezi, hanem társítja egymással, a klasszicista és a romantikus intenciók minél akadály
talanabb egyeztetését tűzve ki céljául: „ . . . Polgára lenni az egész világnak én előttem nem 
azt a veszedelmes indifferentizmust teszi, mely minden patriotizmust, minden nationalizmust 
kizár. Interesszálva lenni az egész emberiségért, s mégis el nem veszteni azt az édes s mintegy 
instinctuális érzelmet, mely a születés földjéhez von: ez a kettő nem ellenkezik egymással" — 
írja erről 1816. április 8-án Kállay Ferencnek.32 S e párhuzamosság gondolkodásában később 
sem változik: még amikor leginkább romantikus karakterű műveit alkotja, akkor is megmarad 
irodalmi ítéleteiben a klasszicizmusnak erezete, akkor is kötődik szemléletileg a fejlődésbelileg 
meghaladott irányzathoz. (L. erre vonatkozólag Szemerének írt, 1837. január 20-i, 1837. 
december 14-i és 1838. március 25-i leveleit !)33 

A nemzeti irodalom eszméjének kialakulásával egy időben Kölcsey megfogalmazza annak 
követendő mintáját — ugyancsak a naiv és szentimentális, antik és modern ízléseszmény 
egyesítése alapján. A Döbrenteinek 1815. május 3-án írott levelében tűnik ez fel, mely utóbb 
a Berzsenyi-kritika követelményeiben, még kiérleltebben pedig a Nemzeti hagyományokban 
fog kiteljesülni: „ . . . Az a szabad, makacs, örökre víg, örökre teremtő, mély és mégis könnyű, 
fellengős és mégis játékos lélek az: melyet én az én három választottaimban [Homérosz, 
Shakespeare, Goethe] nem bámulok már, mint hajdan, de kedvelek és kedvelni fogok min
dég . . . "34 Homérosz, Shakespeare, Goethe: mindhárman harmonikus és teljes világképet 
tükröző írók, kik kifejezői, képviselői tudtak lenni egy társadalom egészének. Kiknek műveiből 
feltétlen életbizalom, összhang és tettvágy árad, akiknél a konfliktusok — a legmélyebbek is — 
végül elrendeződnek. 

Mindez eleve jelzi már azokat az intenciókat, amelyek nyomán 1817-től kezdve Kölcsey 
a népdalköltés felé fordul: az egyetemes és a nemzeti, az abszolút és a relatív szép, a naiv 
és a szentimentális egyesítésének vágyott lehetőségét pillantja meg benne, összeolvasztási 
módozata számára ez egyéninek és általánosnak, szubjektívnek és közösséginek — medre, 
azaz ágya, egyszersmind megfegyelmező burka a szenvedélyeknek, feltorlódó emócióknak. 
A „szeszélyesen, dévaj és mégis meleg, és mégis nemes hang" megvalósítására „mintázza rá" 
ezentúl önnön költői egyéniségét, ennek megformálásában kívánja kiélni eredeti ihleteit.35 

Vagyis Kölcsey szakít a kópiaszerűséggel, az imitációval, — s mégsem mond le arról. Az után
zás kazinczyánus fajtájával kétségkívül felhagy, de a minta és a követés alkotói diszpozícióit 
nem adja fel: olyan mintát választ ellenben, amely nemcsak sajátmagának, de az olvasók 
nagy többségének is közös ideálja lehet, amely összefűző kapcsa költőnek és közösségének. 
Szubjektivitása meghatározza a mintát, a minta pedig felszabadítja és egyensúlyban tartja 
e túlhabzó szubjektivitást: közösségivé emeli az egyéni költőlélek vallomásait. Kölcsey szereppé 
teszi önmaga számára — de egész lelkiségével megvalósítandó, önmagává hasonított szerep
pé! — a „parasztdal tónját": azaz a természetességet, naiv bensőséget, a szabadon, ám azért 
mértékletesen folyó érzelmeket. 

E szerepszerűség azonban — minden időszerű értéke ellenére — már összefügg elméletének 
némely problematikus vonásaival is. így azzal, hogy ennek az elméletnek kidolgozója mind
végig ideálvilágnak, a mindennapok létközegén felülemelkedő eszményi szférának tekintette 

3 2 I .m. 232. 
331837. január 20-án például Szemerének a következőket írja, összehasonlítva Byron, 

Bulwer és Goethe műveit: „ . . . Rendes az is, hogy Byron (valamint Bulwer is) sokat tépelődnek 
Fausthoz hasonló ideákkal. De hidd nekem, Faust páratlan áll." I. m. 766. Vö. még: i. m. 807., 
824. 

3*I.m. 173. 
3 5 I .m. 512. A népdal-minta kialakulásáról szól: HORVÁTH János: i. m. 193-194.; 
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a költészetet. A költőt pedig ez ideálvilág őrzőjének, kivételes, felmagasztosult lénynek. E külön
leges, eleve felfokozott hivatástudatot azután a polgári nemzetté válás időszerű feladatai még 
erősítették. Abból kiindulva, hogy a politikai cselekvés lehetőségei hiányzanak, Kölcsey a 
nemzeti irodalom megteremtése érdekében a húszas években kiformálta a vezérköltő romantikus 
eszményképét: költőét, aki a nemzeti sors letéteményese és irányítója, aki megtestesítő szubsz
tanciája a nemzet jelenének és jövőjének.36 Kanti és herderi oltásokból egyaránt táplálkozó 
idealista felfogása az adott történeti-társadalmi konstellációk közepette kétségkívül nagyfokú 
szervező-összefogó erővel hatott irodalmunk (s nemcsak irodalmunk) ekkori kibontakozására, 
de eleve kánonszerű szerep volt, s más korszakokban, más történeti feltételek között — kivált 
ha történetietlenül értelmezték — e szerepszerűség veszélyei megnőttek. 

E nemzeti „vezérköltő"-funkció értelmezéséhez tartozik az is, hogy Kölcsey az első, aki 
a hagyománykincsből mintákat állít irodalmunk további fejlődése elé. Kiválaszt ugyanis 
a történeti múltból bizonyos irodalomtörténeti-történeti alakokat, s a lírai átélés teljes 
affinitásával azonosul velük, feloldva szinte a történelemnek jelentől elválasztó határait. 
(Vö. Balassa, Zrínyi dala, Szondi, Zrínyi második éneke stb. című költeményeit.) A maga 
költőszerepének előrelendítő analóg igazolását találja meg a múlt hagyományrétegeiben: 
a múltat úgy idézi fel, hogy abban mindig a jelennek szóló üzenetet keres, hogy interpretáció
jával elevenné teszi azt kora számára. Mindennek éltető hatása az ezáltal kiszélesített és törté
netileg elmélyített nemzeti irodalmi fejlődés, illetve saját költői kibontakozása számára nyil
vánvaló: a múltból ösztönző példaképeket adott a jövő irodalmának, feszültséggel teli áram
köröket indukált a nemzeti műveltség időrétegei között. Ami azonban Kölcseynél a történeti 
helyzet szerves folyománya volt: a költőnek mint a nemzet géniuszának, új útra vezérlő 
„őrlelkének" ideája, az más történeti adottságok között fellépő utódai számára utóbb meg
merevítő kötöttséggé vált: a „mandátumos" ember figurájának Prokrusztész-ágyába kény
szerítette őket. 

36 KERESZTURY Dezső: Zrínyi második éneke. Válasz 1948. 716-718. 


