
rium" sanctuarium helyett (241.); „Haebreso"' hebraeos helyett (221.); „nini" nisi helyett (139.); 
„mini" mihi helyett (7.) stb. Ezenkívül még kihagyott, vagy elírt margináliák szórakoztatják az 
Olvasót (pl.: a 13. oldal második margináliája rejtvényének helyes megoldását lásd a 7. jegyzet 
hivatkozásában). 

Mondanunk sem kell, hogy a hitviták fentebb már említett ars poeticája jegyében Alvinczi 
Péternek e lista csekély töredéke elég lett volna arra, hogy ellenfelét lehetetlenné tegye. De a 
„humanista erudíciójú"/tíz/nony nem szerezte meg neki ezt az örömet. 

Taxner-Tóth Ernő 
A KRITIKÁKAT ÍRÓ FIATAL KÖLCSEYRŐL 
(Csetri Lajos észrevételeihez) 

Csetri Lajos Berzsenyi vitái Kölcsey recenziójával című kitűnő írása1 sokoldalú, meglepően új 
képet ad az Antirecenzio szerzőjének esztétikai fölkészültségéről. Azt hiszem, azzal a szándékával is 
egyetérthetünk, hogy a sokat elemzett Kölcsey-Berzsenyi-vitában lemondva az „igazságosztás igé
nyéről, elsősorban Berzsenyi irodalomszemléletének rendszerét" igyekszik kifejteni; „Kölcsey el
méleti alapállását csak ott érintve részletesebben, ahol az a Berzsenyiének értelmezéséhez nélkü
lözhetetlen."2 Anélkül, hogy Csetrivel szemben igazságot akarnék szolgáltatni Kölcseynek, amire 
természetesen nincs szükség, szabadjon fejtegetéséhez néhány megjegyzést fűznöm. 

Tökéletesen igaza van Csetri Lajosnak, hogy Kölcsey és Berzsenyi félreértették egymást Mintha 
azonban - legalább egy vonatkozásban - ő is követné a félreértésben Berzsenyit, noha számos 
olyan irodalomtörténeti forrás áll rendelkezésére, amit a niklai költő nem ismerhetett. Berzsenyi -
a maga szempontjából tökéletesen érthetően - kiforrott esztétikai elvek eredményének fogta föl 
Kölcsey híres kritikáit Valójában ennek az ellenkezője igaz: éppen az elvek keresése késztette a 
saját költői lehetőségeit és társadalmi szerepét nem találó magányos, túlérzékeny fiatalembert, hogy 
szembenézzen azokkal a tanulságokkal, amelyeket idősebb kortársainak - Csokonainak, Kis János
nak, Berzsenyinek - a munkásságában keresett. Kételkedem tehát szabad-e ma ebben a vonatko
zásban „Kölcsey-féle zseni-tipológiát" emlegetni, „Kölcsey elméleti alapállást" személyes indítékai 
nélkül fölmérni. Arra, hogy mennyire minden forrásban volt Kölcsey eszmevilágában a tízes évek 
közepén, éppen Csetrinek a „zseni-tipológiára" fölhozott példája a legjobb bizonyíték. 

Csetri Lajos Berzsenyi álláspontjának jobb megértetésére szabadon idézi Kölcseynek a Csokonai
kritikában olvasható következő félmondatát: „Homér, Shakespeare és Goethe nagyok lettek volna 
minden körülményekben.. ."3 Csakhogy ezt a gondolatot Döbrenteivel vitázva Kölcsey már jóval a 
Berzsenyi-kritika írása előtt módosította: „Goethe, azt írod, nem tartozik egy rendbe Homerossal és 
Shakespearrel; s hogy őtet, mint Horácot és Virgilt a környülmények tették naggyá. Én örökre azt 
állítom: nem" - írja, de véleményét rögtön tovább magyarázza: „Goetne tanulhatott, s éppen ezért 
csinosb és kritikusabb mint az angol és a hellén..." Sajnos, nem fejti ki, mit ért tanulás alatt, de 
utal rá: „Bizonyos értelemben minden poétát csak a környülmény teszen" - mondja, majd hozzá
teszi: „ha környülmények és tanulás Goethét tehetnek, miért nem lehetett Voss is Goethévé? "4 S 
ez a kérdőjel itt mélyebb értelmű: a tehetség, a környülmények és a tanulás viszonya foglalkoztatta 
már ekkor Kölcseyt Az a kérdés, amire közel két évtized tapasztalatai alatt tudott csak válaszolni: 
„Mert bizony Schiller és Goethe magyar földön nem lettek volna azok, amik."5 De ez a gondolat 
érik már a Berzsenyi-kritikában is. 

Ide tartozik, hogy a Csokonai-bírálatnak az a szakasza, amiből fentebb idéztem, nem érthető 
úgy, ahogy Berzsenyi fölfogta. Kölcsey ugyanis éppen arról írt itt, hogy a nagyobb és kisebb zsenik 
„Mindnyájan függenek a környülményektől, a kornak véleményeitől stb., de a nagyobbak a sötét-

1 Csetri Lajos tanulmányát lásd: ItK 1983. 463-481. 
2Uo. 
3 Kölcsey írásait Szauder József 1960as kiadásából (K. F. Összes művei I-III.k.) idézem. A 

továbbiakban hivatkozás nélkül. A levelek e kiadás III. kötetében találhatók. 
4Kölcsey-Döbrenteinek. Álmosd,május 3-án, 1815. 
5 Kölcsey-Döbrenteinek. N.-Károly októb. 21. 1831. 
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ben is tudnak világot terjeszteni s nem ragadtatnak el úgy koroknak durvaságától s rossz ízlésétől is, 
hogy nagyságoknak jeleit ne adhatnák..." Vagyis a tanulás mellett a mindennapi valóság, a „kör-
nyülmények" és a költő viszonya is alapvetően izgatta Kölcseyt a „nagyobb zseni" Goethe, és a 
„kisebb zseni" Berzsenyi munkáiban. Berzsenyi figyelmét kikerülte, hogy a legmagasabb mérce -
Goethe példája - csak a róla és a Csokonairól írottakban szerepel, Kis verseinek megméretésében 
nem! Kis, Kölcsey szemében a magyar világba tökéletesen beleillő középszerű költő, illetve a világ
irodalom mércéjéhez nem hasonlítható hazai viszonyok között „az elsőrendű magyar költők szá
mokba tartozik". Versei „ifjainknak mustra és tükör * gyanánt" szolgálhatnak. Ennyi és nem több. 

Berzsenyi más. Benne érződik az erő, hogy a magyar körülmények nyomasztó terheit vállaira 
vegye, ha számot vet velük. Nem szabad azonban azt gondolnia, hogy a mi ,környülményeink" 
hasonlatosak azokkal, amelyek között Goethe, Schiller vagy akár Voss élhetett. Éppen Berzsenyiről 
szólva írja Kölcsey: „poétái szegénységünk oka mélyebben fekszik, mintsem azt, akár geográfiai 
fekvésünkből, akár valami egyes történetből kimagyarázhatnék..." Sajnos, annak kifejtésére, hogy 
ezt a mélyebben fekvő okot hol kell keresnünk, Kölcsey nem vállalkozott. Nyilvánvalóan azért, 
mert ilyen értelmű útmutatást esztétikai és filozófiai olvasmányaiban nem találhatott. Annyira nem, 
hogy éppen ezt kereste önmagának Csokonai és Berzsenyi példájában. 

Berzsenyiről köztudott, hogy elemi erejű költő; Kölcseyről, hogy fiatalon messze kimagasló és 
színvonalú műveltségre tett szert. így Berzsenyi szempontjából valóban elsőrendűen érdekes az az 
elméleti tájékozódás, amire Csetri rjámutat; másoldalról viszont éppen Kölcsey hatalmas elméleti 
tájékozottságának a fölhasználása az izgalmas. Fölkészültsége bizonyára képessé tette volna Kölcseyt 
arra, hogy valamelyik német folyóiratban színvonalas recenziót írjon Schiller modorában bármelyik 
német költőről. Magyar költőről azonban nem írhatott a magyar „kömyülmények" figyelmen kívül 
hagyásával Annál kevésbé, mert költőként és társadalmi lényként maga is minduntalan a hazai 
valóság következményeibe ütközött. (Ezek közé tartozott - többek között - annak a kritikának a 
hiánya, amit Csokonairól és Berzsenyiről szólva meg akart teremteni. Olyan hiány ez, amit saját 
példáján érez, noha talán nem gondol egészen végig. Érdekes, hogy Döbrenteinek az Erdélyi Mu-
seumbeli közlésre adott verseiről írt kifogásait Kölcsey közel oly sértődöttséggel vette tudomásul, 
mint Berzsenyi az ő kritikáját; csak reakciója volt alapvetően más: zárkózott egyéniségének megfe
lelően magába fojtotta érzelmeit) 

Kölcsey kritikáit semmiképpen sem lehet megérteni személyes indítékai nélkül. Ezek számba-
vételét azzal a szomorú ténnyel kell kezdeni, hogy korán árvaságra jutva kisgyerekként olyan álla
potba került, amit elviselhetetlennek érzett Csorba Sándor Kölcsey és Debrecen című könyvében7 

szépen kimutatta, mennyi mindent kapott költőnk a híres református kollégium városától. Kölcsey 
azonban tudat alatt Debrecent tette felelőssé az otthon, a szülői szeretet hiányáért, a kiszolgálta
tottság érzéséért Oly mértékig meggyűlölte a várost hogy minden befogadási ajánlatát visszauta
sította, lett légyen szó továbbtanulásról, tankönyvírásról vagy állásajánlatról. Kapott rajta, hogy 
Kazinczy hívéül szegődve elvi kérdést csinálhatott Debrecen-ellenességéból. Ez a Debrecen-komp
lexus a meghatározó eleme Csokonai-kritikájának. Ha Debrecen nagyra tartja Csokonait, neki 
Himfyt kell vele szembe állítania magasabbrendű példaként, noha ennek a magasabbrendűségnek a 
bizonyítékait sohasem tudta megírni (Csetri beállításával ellentétben róla sem írt „schilleri" kri
tikát mert nem tudott) Ugyanakkor mondanivalójának a lényege, hogy Debrecen a felelős 
Csokonai zsenijének kellő ki nem bontakozásáért A debreceni szellem, a debreceni ízlés, a deb
receni iskola, a debreceni magasztalás. Egy ponton azonban túllép elfogultságán: amikor figyelembe 
veszi Csokonai megoldhatatlan megélhetési gondjait, és elsikkadt tehetségéért az egész magyar való
ságot vádolja 

Azt a magyar valóságot, amely az ő életét is megnyomorítja Alighanem még a Vanitatum 
vanitast oly ragyogóan elemző Szauder József figyelmét is elkerülte az a tény, hogy a fiatal költő 
olyan társadalmi-politikai akadályokba ütközött, amelyeken sokáig képtelen volt áttörni.8 Miután a 

6 Kölcsey kiemelése 
'CSORBA Sándor, Kölcsey és Debrecen. Debrecen 1982. 
»SZAUDER József, Az estve és Az álom. Bp. 1970. 433-451 L Szauder Révai Józseffel vitázik, 

miután az utóbbi Kölcsey későbbi tapasztalataival magyarázta a Vanitatum vanitas - helyesen 
megsejtett - társadalmi-kritikai indítékait (442 1.) 
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debreceni beilleszkedés lehetőségét elutasította, unalmas birtokperekkel foglalkozó jogász nem akart 
lenni; ennek a messze átlag fölötti tudású, alkotó energiáktól duzzadó fiatalembernek az 1810-es 
években a magyar társadalom semmiféle társadalmi szerepet nem kínált. Ugyanígy arra sem volt 
reménye, hogy az önkifejezés révén bármit is elérhessen. Versei folyóiratok és szervezett könyv
kiadás hiányában legföljebb néhány barát elismerésére számíthattak; a benne fortyogó teológiai, 
filozófiai, históriai mondanivalók még erre sem! Nem véletlenül írt A poézisről című 1808-as -
minden bizonnyal félbeszakadt - tanulmányában nosztalgikusán Homérosz koráról, amikor a poézis 
még a teológiát, filozófiát és históriát is magában foglalta. Nem tudjuk pontosan, miért választotta 
Homérosz mellé Shakespeare-t, akinek művei a jelek szerint nem tettek rá igazán mély hatást és 
Goethét, akit igen alaposan ismert; valószínűleg azonban annak a homéroszi teljességnek a modern 
változatát fedezte fel bennük, aminek elérésére és kifejezésére, szavakba foglalására maga is vágyott 

„. . . én sokáig dolgozgattam úgy, hogy arról igen kevés ember tudott valamit... az Antimon-
dolatig, mely 1815-ben jött ki, nevem nyomtatásban senki nem látá" - írta 1833-ban majdnem 
keserűség nélkül Szemerének önéletrajzi levelében.9 Ám még ekkor sem tekintette normálisnak, 
hogy huszonöt éves koráig nem léphetett a nyilvánosság elé. 1814-ben Döbrentei folyóirat-alapítási 
tervéhez kapcsolódva csillant föl eló'tte az elsó' lehetó'ség, de a szerkesztőnek nem tetszettek be
küldött versei. Tudjuk, ezeket a verseket nehezen, sok munkával írta; tudjuk, „poétái lelkében" 
aránylag ritkán jelent meg az ihlet áldása; s valószínűleg ő is tisztában volt vele, hogy hiányzik 
belőle Csokonai irigyelt képessége, a „versírásbeli nagy könnyűség". Döbrentei kifogásai érthetően 
kétségbeejtették. Ráadásul ott volt mellettük a tanács: inkább prózát írjon, amit a klasszicista 
fölfogás könnyebbnek, köznapibbnak tekintett Elkeseredetten írta 1814. április 3-án Kazinczynak: 
„környülményeim miatt irogatni kedvetlen vagyok". 

Aztán a „környülmények" szerencsésen megváltoztak, s ez év nyarán Szemere társaságában 
alkotó kedve soha nem tapasztalt mértékben lobogott föl. Decemberben azonban — Döbrentei 
kérésére - visszatért görög filozófiai tanulmányaihoz: Szabó Andrásnak az Erdélyi Museumban 
„levő philosphiai dissertatiojára" írt jegyzeteket10 Nem sokkal azután pedig már a Csokonai-kritika 
tervéről tájékoztatta Kazinczyt.1 \ Munkáját 1815. március 6-án küldte el Döbrenteinek, aki azon
ban nem vállalta a közlését; úgyhogy - mint az közismert — csak két évvel később, az induló 
Tudományos Gyűjteményben jelenhetett meg. 

Noha Kölcsey maga rencenziónak nevezi Csokonairól írott munkáját szándékairól két megjegy
zés tanúskodik. 1814. február 18-i levelében még biográfiát ajánlott Döbrenteinek, e szándékát 
azonban - talán a filológiai kutatásra alkalmatlan életkörülményei miatt - nem valósította meg. 
Sőt az egész kritika végig nem gondoltnak, aránytalannak, végső soron befejezetlennek — illetve 
félbehagyottnak - tűnik. Elgondolkoztató, hogy munkájában önmaga mégis azt tartja a legfon
tosabbnak, amiben eltért a korabeli — és a Kis Jánosról később írt recenzióban hűségesen meg
valósított - gyakorlattól. A művek irodalomelméleti méricskéléséről - ahogy Döbrenteinek írja: -
„az író individualitására vitetik vissza az olvasó". Le is írja, hogy az esztétikai ítélkezésnél fonto-
sábbnak tartja a „pszichológiai festéseket".12 Noha körülményei megakadályozták abban, hogy 
megírja Csokonai életrajzát - mert keveset tudott róla - , mindenek előtt az izgatta, milyen keser
ves és reménytelen küzdelmet kellett a költőnek az önmegvalósításért vívnia. Kölcsey ugyanis nem 
ismereteket és elméleteket keresett olvasmányaiban, hanem szellemi táplálékot a görög mestereitől 
tanult kételkedve továbbgondoláshoz. Műveltsége nem ajándékozta meg olyan magabiztossággal, 
mint például Kazinczyt, Lessinget vagy Schillert, hanem nyugtalanságát táplálta érvekkel és ellen
érvekkel. Arra döbbent rá a tízes évek közepén, hogy szüntelen tanulás nélkül senki nem emel
kedhet az átlag fölé; de még Goethe mindentudása sem elegendő az igazi nagysághoz. 

A Csokonai-kritika megírását követő közel két év, majd a Tudományos Gyűjtemény és a 
Berzsenyi-recenzió utáni újabb kettő során élete legmélyebb válságát élte át Kölcsey. Mutatja ezt, 
hogy 1814-ben 15, 1815-ben 2, 1816-ban 3, 1817-ben és 1818-ban 2-2, 1820-ban mindössze 1 

9 Kölcsey-Szemere Pálnak. Pozsony, április 12.1833. 
1 ° Kölcsey-Kazinczynak. Cseke, december 4-dik 1814. 
1 ' Kölcsey-Kazinczynak. Álmosd, december 22-dik, 1814. 
12 Kölcsey-Döbrenteinek. Álmosd, március 6-án 1815. 
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verset írt Igaz, a. Rákóczi hajh (1817), majd a Szép Lenka (1820) nem csupán azt jelzi, hogy új 
költői utakat keresett és talált, de a válságból kivezető irányt is. Az 1815/16 telére datált A 
reményhez című versében és leveleiben nyíltan vallott vergődéséről. Nyugtalanságáról vall szüntelen 
elvágyódása: - nem csupán Álmosdról, majd Csekéról kívánkozott Pestre, Bécsbe - és Phila
delphiába; de eleve kételkedett benne, hogy ott nyugalmat találhat, mert úgy látta, hogy - idézem 
- : „életem legfőbb javát, a függetlenséget, a lehető polgári szabadságot"13 a korabeli magyar 
viszonyok között csak birtoka biztosíthatja; ahol élve viszont magányra van kárhoztatva. Vágyott a 
szellemét fölpezsdítő társaságra, férfi-barátságra, de nehezen teremtett személyes kapcsolatokat, fél
szeg, rideg, túlérzékeny volt idegenek között; és csak magába zárkózva tudott írni. Kölcsey rabja 
volt erősen hullámzó hangulatainak, olvasmányai nyugtalan vágyakat tápláltak fogékony képze
letébe, ugyanakkor azonban képes volt rá, hogy hideg racionalizmussal szemlélje és elemezze „kör-
nyülményeit". így pontosan tudta, hogy „Philadephia" - amelynek lakói az ókori görögség örö
köseinek vallották magukat, ahol 1776. július 4-én kinyilvánították az Amerikai Egyesült Államok 
függetlenségét, majd kiadták az ország akkor példamutatóan és irigyelten demokratikus, polgár
központú alkotmányát - az elérhetetlen távolban található. 

A Csokonai-kritika írása idején hangulata mélypontra süllyedt. Maga is tisztában volt ezzel: 
„Elroncsolt szívvel s eltépett gondolatokkal, emellett ily ingereltetésben mint minden hozzám hasonlók 
ily környülményekben vágynak,lehet-e egyebet írnom recenzióknál?" — kérdezte ifjúsága legkö
zelebbi barátjától, Kállay Ferenctől.14 E félreérthető kérdés aligha jelenti azt, hogy saját bajai miatt 
másnak akart fájdalmat okozni, hogy építésre képtelen állapotában rombolni kívánt Inkább arra 
gondolhatott, hogy kételyeire keressen választ a recenziókban. Másnap, 1815. május 31-én írta a 
nálánál is fiatalabb Szemere Györgynek: „Én, aki a poézist nem versírásnak tartom, de a lélek oly 
passziójának, mely bár írjunk, bár ne írjunk, egyaránt ismerhetővé teszi magát, én tudom, hogy ez a 
szerencsétlenségnek útja. Nem azért, mert itt gazdagságot aratni nem lehet, de azért, mert a lélek 
örök lángolásban, emésztődésben tartatik általa, mely előbb-utóbb elsorvaszt bennünket" Való
színű, hogy a „szerencsétlenségnek útján", „örök lángolásban, emésztődésben" szenvedő költő izgatta 
Csokonaiban, miközben - a Debrecen-komplexus mellett - szembekerült azzal az ellentmondással, 
hogy kérdése azonosulásra ösztönözte volna, a kritikusi modor és az ítélkezés Kazinczy fölfogásában 
vállalt feladata viszont kívülállása fenntartására kényszerítette. 

Ezután jó másfél évig emészti magát Kölcsey, miközben nem írja meg tervezett kritikáit 
Kazinczyról, Himfyről - és egyelőre - Berzsenyiről sem. (A Kazinczy-recenzió meg nem születésén 
alighanem kár lenne sajnálkozni, valószínűleg olyan iskolás lett volna, mint a Kis Jánosról szóló.) A 
kritikaírási szándék megjelenése azt jelzi, hogy a válságban levő író valamerre ki akar törni. Han
gulata is hullámzó, jobb napjai fölvillantják előtte a kiutat. Rövid időre kiszabadulva magányából 
1815. szeptember 1-én írja Surányból Szemere Györgynek a következőket: „Mikor én még igen ifjú 
valék, ezerfélét láttam magam előtt s mindazt megtanulni, tudni akartam, s utoljára semmit sem 
tudtam megtanulni.'" Rousseau és a görögök tanításaira emlékeztetve fiatal barátját tovább vívódik 
a tanulás kérdésével, majd erre a következtetésre jut: „Az érzékenység, a speculatio, s a történetek 
nyugodt keresése egyformán elrontanak bennünket Csinálni kellene, csinálni ifjú barátocskám. Én, 
akit környülményeim ezen puszta inaktivitásba süllyesztenek így el, nem kiáltozom azt talán neked, 
még ifjúnak, hasztalan: A cselekedetek, a publicumban való forgás formálnak hasznos embert. . ." 

A „csinálás" végre valahára megnyíló nagy lehetőségét, a reá váró társadalmi szerepet 1816 őszén 
remélte először megtalálni Október 17-én írta meg Szemere Pál a nagy újságot: „Trattner Tudo
mányos Gyűjtemény cím alatt indít folyóírást s a levél által meghívott dolgozókat egy-egy nyom
tatási ívtől négy forinttal fizeti, ezüstben..." Az izgalmas hírhez még azt is hozzáfűzte, hogy a 
pesti szellemi központ egyik legnagyobb tekintélye, Schedius Lajos lelkesedik Kölcsey Homérosz
fordításáért, amibe a költő ebben a kételyekkel teli időszakában alkotó erői jelentős részét ölte.1 s 

Hamarosan kész a válasz: „Én, édes Palim, az utolsó ponton állok, mely életemnek még hátralevő 

13 Kölcsey-Kállay Ferencnek. Álmosd, december 17-ik napján 1814. 
14 Kölcsey-Döbrenteinek. Álmosd, május 3-án 1815. 
15 Szemere Pál-Kölcseynek in Szemerei Szemere Pál munkái. Budapest 1890. III. rész. 

201-202 L - Pécel, 1816. okt 17. 
16 Kölcsey-Szemere Pálnak. Cseke, november 21-dikén, 1816. 
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részét meg fogja határozni. Két év olta küzdök, hogy jószágomat valakinek úgy adhassam által, hogy 
az évenkint bejövő summából Pesten illendó'en élhessek. Most az utolsó próbát teszem, s hajói üt ki, 
úgy a közelgő januárban Pesten leszek, ha pedig nem, úgy én a litterátori pályának egészben meghol
tam, nevem a maradéknak nem fog általadatni."16 

Noha anyagi biztonságának megteremtési terve - tudomásunk szerint - átmenetileg sem valósult 
meg, Kölcsey mégis fölment Pestre, hogy az irodalom segítségével találjon megélhetést: részben a 
Tudományos Gyűjteményben megjelent írásai, részben a lapkiadó Kultsár Istvánnak végzett munka 
révén.' 7 Mivel pedig ez sem sikerült, anyagi gondjainak is része lehetett abban, hogy három hónap 
múlva visszavágyott Csekébe, mert - írta 1817. március 23-án Szemere Pálnak - ott szeretik. Noha 
ez az utalás elég homályos, nyilvánvaló, hogy a pesti életbe nem tudott beilleszkedni. Nem volt 
hozzászokva a kis, de széles érdeklődési körű értelmiség állandó vitáihoz, amelyekben bizony sok 
ízlésével, világnézetével ellentétes vélemény és sokféle személyes indulat is megszólalt Megszokott 
befelé forduló életmódját itt nyitottabbal kellett volna fölváltania - elfogadva nem egészen rokon
szenves emberek mindennapi társaságát is. Csokonairkritikája ellenvéleményekbe ütközött, a 
Berzsenyi ürügyén kifejtett önkritikus magyar irodalomtörténeti képét pedig már a Tudományos 
Gyűjtemény szerkesztősége sem akarta elfogadni'8 Pestről először Csekébe futott, majd Szemeré
hez Lasztócra. Itt élte át 1817 nyarán azt az újabb válságot, amelynek eredménye a Kazinczyhoz 
írott három híres levele.l9 

Újabbnak persze csak akkor nevezhetjük e válságot, ha úgy ítéljük meg, hogy a Pesten vállalt 
kritikusi szerepben magára talált Mivel azonban ez csak fenntartásokkal állítható, a Kazinczyétól 
eltérő új irodalmi törekvéseit, célkitűzéseit körvonalazó „lasztóci levelek" inkább egy hosszú és 
folytatódó válság fontos állomásának tekinthetők. Annál inkább, hiszen megírásukat - rövid kitérő 
után20 - közel három éves teljes elzárkózás követte, amiből majd csak a húszas években szaba
dítják ki a tényleg magára talált költő-kritikust Szemere Pál közös munkára ösztönző tervei, s egy 
saját irodalmi folyóirat létrehozásának a reménye. A Berzsenyi-kritika szempontjából azonban az a 
kérdés, milyen hatással volt Pest Kölcsey belső fejlődésére. 

Kölcseyben nem volt semmi abból a gyanakvásból, amivel a nálánál jóval idősebb Kazinczy a 
Tudományos Gyűjtemény indulását fogadta. Sőt - mesterével ellentétben - azonnal fölismerte a 
pesti írók korszerű vállalkozásában rejlő hatalmas lehetőséget Tudta, hogy a Tudományos Gyűj
temény hasábjain nézetei és művei közvéleményformáló szerepet kaphatnak. Erre vágyott, csak 
éppen feltételeivel nem volt tisztában. Egyrészt beleesett a türelmetlenség csapdájába: nem mérte föl, 
hogy a társadalmi tudat megváltoztatása milyen lassan mehet csak végbe, mennyiszer kell ugyan
azzal és ugyanazért érvelni, míg az új eszmék, nézőpontok átmehetnek a köztudatba. Másrészt erre 
a küzdelemre sem lelkileg, sem eszmeileg, sem tapasztalatilag nem volt fölkészülve. Igaz, 1814 körül 
már bele kellett kóstolnia a hétköznapok valóságába - Goethe és Pausinias tanulmányozása helyett 
- , 2 1 mégis igen jellemző belső fejlődésére, hogy csak 1816. április 8-án írja le a kozmopolitizmussal 
szakító híres sorait: „PoIgára lenni az egész világnak énelőttem nem azt a veszedelmes indifferen-
tizmust teszi, mely minden patriotizmust, minden nationalizmust kizár. Interessálva lenni az egész 

1 'Kölcsey megélhetési terveiről: Szemere Pál-Kazinczynak. Pest April 5. 1817. - KAZLEV XV. 
k. 143-144 L 

18 Vö. A megholt Csokonai Vitéz Mihály az élő Kölcsey Ferencznek Tudományos Gyűjtemény 
1818. VIII. k. 136-143 L - Biztosra vehetjük azonban, hogy Kölcsey már korábban is találkozott 
hasonló véleményekkel 

19Kölcsey-Kazinczynak: Lasztóc, jún. 11-d. 1817.; június 12-dik. 1817." június 14-dikén, 1817. 
2°Döbrenteinek 1817. június 29-én Lasztócról írott levelében írja: „áprilisban mentem Pestről 

Csekébe . . . ide június elején jövék, s innen Palinkkal újra Pest felé." Szemere Pálnak írott Pozsony, 
március 20. 1833. keltezésű levele szerint Pesten szeptemberig maradt, majd Pécelre húzódott vissza 
Szemeréhez, s decemberben ment végleg haza Csekébe. Legkorábban 1820. április 29-i Szemere 
Pálnak írott levele utal rá, hogy otthonából kimozdult Az persze nem zárható ki, hogy a közben 
Szemerének írott levelei elvesztek, azért nem tudunk tartalmukról. 

2 ' Kölcsey-Szemerének. Álmosd,december 17dik 1814. 
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emberiségért, s mégis el nem veszteni az édes s mintegy instinctuális érzelmet, mely a születés 
földjéhez von: ez a kettő nem ellenkezik egymással...22 A „születés földjét" azonban meg is 
kellett ismerni, mégpedig sokkal alaposabban, mint azt a rendelkezésre álló könyvek lehetővé tették. 

Ebből a szempontból igen nagy jelentőségűnek kell tekintenünk 1817-es pesti tartózkodását. 
Csupa ellentmondással találhozhatott: a szélsőségesen ortológus Pethe Ferenc jó gazdasági író; a 
hellén világ elismerten kitűnő ismerője, Schedius Lajos a méhesztről értekezik, s noha német anya
nyelvű, magyar folyóiratot szerkeszt (másokkal); a szerb Vitkovics nem csak a Goethe és Herder 
által emlegetett délszláv népdalokat ismeri, de a magyarokat is, a klasszicista Virág Benedek, Hora
tius fordítója a magyar történelmet tárgyaló prózai művön dolgozik, a teológus-filozófus-historikus 
Fejér György napi politikai kérdéseket feszeget, folyóiratában a jobbágykérdésről is szó esik; a 
Kazinczy-köréből régen ismert Horvát Istvánt pedig társadalmi radikalizmusa szélsőséges nacio
nalizmusba vitte. A példák sorának szaporítása helyett emeljük ki itt a számunkra legfontosabbat: 
Kölcsey új kérdések, új szempontok, új tapasztalatok sokszínű egyvelegével találkozott, amelyek -
többek között - ellenmondásra, vitára ingerelték. Ez határozta meg a Berzsenyiről író Kölcsey 
alapállását; azét, aki erkölcsi kötelességének tekintette, hogy - a magyar felmélkedésben hiányzó 
kritikus szerepkörét magára vállalja - illetve ebben a szerepkörben magányából kilépve a köz 
érdekében dolgozzon. 

Személy szerint Kölcseyt ezúttal is a nagy költő „titka" izgatta: Csokonai esetében a páratlan 
virtuozitás, Berzsenyiében az elemi erő. Olyan adottságok, amelyeket nem érzett önmagában. 
Ugyanakkor zavarta, hogy a gazdag esztétikai ismeretanyagából kialakított rendszerébe csak a nyil
vánvalóan középszerű Kis János volt beilleszthető, Csokonai és Berzsenyi nem. Miközben ugyanez a 
rendszer saját költői törekvéseihez sem adott útmutatást, Csokonait és Berzsenyit is követhe
tetlennek mutatta. Az első kritika logikája szerint a dicsekedés és dicsérés csak rossz irányba 
befolyásolhatja az emberi-költői törekvéseket; a kevélységből gondatlanság, a gondatlanságból 
kevélység születik.2 3 Pesti élményei - találkozása ókonzervatívokkal, ortológusokkal és az őt külö
nösen nyugtalanító „nemzeti dicsekedéssel" - 1817. márciusában hozzájárultak ahhoz, hogy 
Berzsenyi esetében ismét a legmagasabb mércét alkalmazza. Ám a „titokhoz" ez sem vezette el, s 
taláh"azért vesztette szeme elől az egészet, bonyolódott részkérdésekbe. Végül is Goethe univerzális 
- a „környülményeket" is magában foglaló - tanultsága helyett a klasszicista esztétika sajátosan 
kiválasztott eszményeit tartotta - némi bizonytalansággal - szem előtt 

Noha világosan látta Berzsenyi eredetiségét, egyrészt nem tudott kilépni Kazinczy iskolamesteri 
modorából, másrészt abból a képletből, hogy a hazai eredményeket külföldi példákkal kell szembe
állítani Ez vezette annak megállapításához, miszerint Berzsenyi legjobb művei „Matthison és Horác 
együttes stúdiumának szerencsés rezultátumaik". Ám kritikájának igényes bevezetője tanúsítja, hogy 
amit Csokonairól szólva még csak sejtett, az itt már tudatosult: a költészetben a tanulás mellett a 
„környülményeknek" is meghatározó szerepük van. Pesti élményeire vezethető vissza az a kísérlete, 
hogy Berzsenyit a magyar irodalom fejlődésvonulatába állítsa. Ennek okát abban kereshetjük, hogy 
a városban olyan szellemi közegbe került, amely sokkal fogékonyabb volt társadalmi-gazdasági kér
désekre, mint addigi barátai; körükben számos olyan gonddal, gondolattal találkozott, amelyek nem 
tartoztak az esztétika és filozófia elvont világába. Ráadásul a pesti értelmiségiek jelentős részét 
foglalkoztató társadalmi-gazdasági kérdések többnyire a sajátos magyar nemzeti érdek részeként 
merültek föL Noha a nemzet fogalmát e kör tagjai igen különbözően és sok ellentmondással, 
homályos formában fogták föl, súlyát és jelentőségét valószínűleg ekkor érezte először Kölcsey, ö, 
akinek magyarságtudata a nyelvkérdéstől és a szülőföld szeretetétől indult, most szembekerült ai 
magyar múlt és magyar jelen kapcsolatának a kérdésével. Az a tanulás, amit a világirodalom (bele
értve a teológiát, filozófiát, esztétikát, históriát) olvasása lehetővé tesz, a sajátos magyar kérdésekre 
nem adott választ Az ezzel való szembenézésre azonban ekkor még nem volt fölkészülve. A vállalt 
kritikus szándék nem párosult kellő ismerettel. Ezért sikerült túlságosan sötétre a magyar irodalmi 
múltról adott vázlata, s ezért nem ismerte föl a maga jelentőségében Berzsenyi viszonyát a magyar 
valósághoz, kapcsolatát a magyar irodalmi hagyományhoz, illetve ezek esztétikai következményeit 

2 2 Kölcsey- Kállay Ferencnek. Cseke, április 8-án 1816. 
23 Kölcsey-Döbrenteinek. Álmosd, május 3-án 1815. 
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így fordulhatott elő, hogy zseniális megsejtéseit nem tudta kifejteni, helyes esztétikai elveit nem a 
legszerencsésebben alkalmazta. A késői olvasónak az a benyomása - amit a recenzió meglehetősen 
aránytalan belső fölépítése is megerősít —, hogy a túlságosan kemény hang voltaképpen a szerző 
bizonytalanságát rejti 

Nehéz eldönteni, mennyiben járultak hozzá Kölcseynek a Tudományos Gyűjteményben meg
jelent kritikái a közvélemény formálásához; kedvezőtlen fogadtatásuk mennyiben nehezítette, illetve 
befolyásolta rosszul e műfaj hazai kibontakozását Megírásuk és fogadtatásuk tanulságai azonban 
minden bizonnyal jelentős szerepet játszottak Kölcsey egész irodalomszemléletének az átalaku
lásában - illetve kifejlődésében. Noha a Csokonai- és Berzsenyi-kritika érvényességét Kölcsey soha
sem vonta vissza — még páratlanul szép Berzsenyi-emlékbeszédében sem! —, ezeken a lépcsőfokokon 
jutott a Nemzeti hagyományokkal kezdődő nagy tanulmánysorozatának, és a húszas évek kiemel
kedő költői termésének (benne a Himnusznak és a Vanitatum vanitasmk) a magaslataira. És ezeken 
a lépcsőkön, ezeknek a tanulságoknak a lépcsőin indult el politikai pályájának csúcsai felé is. 

Mindez messze van attól a roppant érdekes eszmefuttatástól, amit Csetri Lajos Berzsenyi szem
pontjait követve írt meg. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy Berzsenyi esztétikai ismeretei - amelyeket 
Kölcsey nyilvánvalóan lebecsült - mennyiben voltak a műveltebb körökben általánosak. Stettner 
Györgynek Dukáról Fábián Gáborhoz írott levelei ugyanis azt sejtetik, hogy a tízes évek végén a 
közép- és felsőfokú végzettségűek sokkal olvasottabbak voltak, mint azt általában föltételezik. 
Kölcsey világirodalmi, filozófiai, esztétikai tájékozottsága persze mindenképpen messze az átlag fölé 
magasodott Ez azonban sokáig egy meglehetősen elvont szellemi környezetbe zárta őt, amiből 
éppen a Berzsenyi-kritika írásakor igyekezett kitörni. Ez a szándék vezeti oda, hogy néhány héttel 
később - 1817. június 12-én - már azt fejtegeti Kazinczynak egyik lasztóci levelében: „A népet a 
maga gyengéinél fogva lehet a jó útra leghamarabb vinni." Azt hiszem, az ebben megnyilvánuló 
szemléleti változás és a kitörési kísérlet az igazán izgalmas, fontos a fiatal Kölcsey első kritikusi 
vállalkozásaiban, főleg a „tanuló éveket" lezáró Berzsenyi-recenzióban. 

• 
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