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akmerőséggel fogok talán vádol-
tatni, hogy én esmeretlen i_ú bá-
torkodom az Orczyak s Rádaiak 
barátját fontosabb dolgai közt 
megháborítani,”1 – kezdte Ka-

zinczynak írott első levelét 1808-ban a 
18 éves debreceni diák, Kölcsey Ferenc. 
A 49. évében járó író, aki ekkor a hazai 
literatúra talán legmeghatározóbb sze-
mélyisége volt, örömmel fogadta az i_ú 
sorait, melyek alapos tudásról tanús-
kodó, megfontolandó térképtörténeti 
adatokat közöltek a címzettel, aki éppen 

Kresznerics Ferenccel, a tudós paptanár-
ral folytatott sajtóvitát arról, hogy miko-
ri volt az első Magyarországot ábrázoló 
térkép. Kölcsey ügyesen választotta ki 
az alkalmat arra, hogy kapcsolatba ke-
rüljön a tisztelt tekintéllyel. Megvillan-
totta <gyelemre méltó felkészültségét, 
és tanítványnak ajánlkozott megvallva, 
hogy irigyelte „egy oly i_únak sorsát, 
mint Vitéz [feltehetően: Csokonai] 
volt, ki egy Kazinczyt nyerhetett i_ú-
ságában vezérül.”2 Az is kezére játszott, 
hogy levele olyan időszakban érkezett 
Széphalomra, amikor Kazinczy feszült 
viszonyban volt Debrecennel, ahonnan 

szívesen vett információkat. Az ekkor 
megjelent Magyar régiségek és ritkaságok 
című kötetében például élesen támadta 
a Debreceni Grammatikaként emlegetett 
magyar nyelvtant, és önteltséggel vádolta 
a várost azt kívánva, hogy szakítsanak ott 
azon téveszmével, miszerint „valamit a 
magyar nyelv dolgában a nagy Debrecen 
helyesnek tart, az mind helyes, s azok-
nak írásaikat kik másképen írnak mint 
a debreceniek, meg nem olvasva nem 
ítélnék nyelvrontó productumoknak.”3 
A források azt mutatják, hogy mind a 

két fél várakozását kielégítette a megin-
dult levelezés, melynek középpontjában 
a magyar irodalom ügye állt, és mely igaz 
barátsághoz vezetett.

Kazinczy amellett, hogy örömét lelte 
abban, hogy segített kibontakoztatni és 
saját törekvései szolgálatába állítani egy 
<atalember tehetségét, híreket kapott 
művei debreceni fogadtatásáról, sőt egy 
idő után saját verseiről is érkeztek hoz-
zá átgondolásra érdemes bíráló szavak. 
Kölcsey már második levelében költe-
ményt küldött Kazinczynak, aki részle-
tes kritikával illette azt, és kifejtette sok 
tekintetben elmarasztaló véleményét 

Csokonairól nem titkoltan azért, hogy 
új irányt adjon <atal barátja ízlésének. 
Ezt olyan sikerrel tette, hogy a debre-
ceni diák szakítva korábbi bálványával, 
Csokonaival, elégette összes addig írt 
művét. Kapcsolatuk első szakasza úgy 
jellemezhető, hogy Kölcsey éles szemmel 
elleste mestere gondolkozásmódját, ízlé-
sét, szemléletét, és önfeledten idomult 
hozzá. A tízes évek első felében már sze-
mélyesen is találkoztak, sőt nyelvújítási 
problémákon együtt is dolgoztak. 1817-
ben Kölcsey kiadta három, nagy vitákat 
kiváltó kritikáját – Csokonairól, Berzse-
nyiről és Kis Jánosról –, melyek könnyen 
összefüggésbe hozhatók Kazinczynak az 
irodalmi nyelvről és ízlésről kialakított 
nézeteivel. Ugyanekkor Lasztócról há-
rom híressé lett levélben szigorúan kri-
tizálta mesterét, hogy – egyebek mellett 
– a nyelvújítási vitákban túlontúl meg-
osztó magatartásával káros folyamatokat 
indított el. Kazinczy megfontolandó ta-
nácsnak tekintette barátja véleményét, és 
továbbra is aktív szövetségesként számolt 
vele. Kölcsey lelki és alkotói válsága mi-
att azonban megszakadt levelezésük. Az 
1823 és 1827 között zajló úgynevezett 
Iliászi Pör rontotta meg barátságukat. 
1821-ben Kazinczy közreműködésével 
megjelent Vályi Nagy Ferenc Iliász-for-
dítása, mely az első énekben sok megol-
dást vett át Kölcsey korábban készített és 
kéziratban Széphalomra eljuttatott Ho-
mérosz-fordításából. Kölcsey plágium-
nak tekintette az esetet, és a nyilvánosság 
előtt rendkívül kellemetlen és nehezen 
védhető pozícióba szorította Kazinczyt. 

Kölcsey és Kazinczy
Egy barátság a költészet jegyében
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Kettőjük között a barátság csak 1831-ben állt helyre, amikor Pesten részt vettek az 
Akadémia nyitó ülésein. Azt, hogy ez az összhang egy újrainduló levelezésben megtes-
tesüljön, az országot sújtó kolerajárvány és Kazinczy hirtelen halála akadályozta meg. 
1832-ben Kölcsey állt az Akadémia közgyűlése elé, hogy emlékbeszéddel tisztelegjen 
a Tudós Társaság halottja előtt. Mondandóját az egész szónoklat hangnemét meg-
határozó emelkedett felkiáltással kezdte: „Mi szép az emberi élet, midőn a minden-
napiság parányi köréből kiemelkedik; s magát valami nagy, és szent, és milliomokat 
érdeklő cél után intézi!”4

Sokat elárul, hogy ebben a nagy fontosságú nyitómondatban Kazinczy életének 
központi törekvését, a magyar irodalom előmozdítását (egyebek mellett) a szent szó 
jellemzi. Bár Kazinczy és Kölcsey irodalomszemlélete különböző előfeltevésekre 
épült, az irodalom közösségi feladatát tekintve nagyon is rokon nézeteket vallottak.

Kazinczy 1810-ben vetette papírra A két természet című epigrammát, mellyel így 
büszkélkedett Kis Jánosnak: „hanyadik magyar Iró az, a’ ki az Aestheticának ezt a’ 
törvényét csak megálmodni is tudná.”5 Az említett törvény Nyáradi, a fűzfapoéta és a 
vers beszélőjének szemléleti ellentétéből rajzolódik ki:

A poesis kikap a népből s a durva valóból,
És kiesebb tájra s lelki valóba vezérl.

És te kevélykedel-e, hogy az eltévedtet az egy és
Szent természethez, Nyáradi, visszavonod?

Amit lát, maga, Nyáradinak, természet. Ez egy az:
A mesterség természete néki nem az!6

Kishez írott levelében Kazinczy egy-egy emblematikus nyelvi szerkezettel jellemzi a 
két szemléletmódot: ezek szerint Nyáradi a Nach der Natur, a vers beszélője az eis to 
kreisson elvét vallja. A görög kifejezés szokásos fordítása: törekedj a jobbra. Kazinczy 
többször utal az idealizálás általa kívánatosnak tartott módjára ezzel a formulával, 
szemben a másikkal, mely a természet szerint dolgozó eljárást jelöli, ahol a cél nem 
más, mint az érzékszervekkel tapasztalható világ leképezése. Az idealizálást valló mű-
vész az érzékszervi tapasztalatot nem tartja illetékesnek a művészi alkotás során álta-
la teremtett világ hitelesítésére. Az ő célja az, hogy művészetével lelki tartalomként 
jellemezhető világot hozzon létre; egy olyan világot, melyet (közvetlen tapasztalati 
ellenőrizhetetlensége miatt) Nyáradi nem ismer el természetnek. („A mesterség [mű-
vészet] természete néki nem az [természet]!”) Pedig a Nyáradinak szegezett kérdéssel 
(3. és 4. sor) a vers beszélője kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a művészi ábrázolás-
nak. Ez a szövegrész ugyanis léthelyzetünket jellemezve azt az egyetlen mozzanatot 
emeli ki, hogy az ember a világban tájékozódási pont nélkül tévelyeg, és a művészi 
ábrázolást tartja hivatottnak arra, hogy „az eltévedtet” orientációs rendszerrel (egy és 
szent természet) ajándékozza meg. Bár a vers beszélője azt tételezi, hogy a mesterség 
által létrehozott természet valamilyen lényegi rokonság révén megfoghatóvá teszi az 
irányadó „egy és Szent” természetet, ennek a kapcsolatnak a mibenlétéről a szöveg 
nem szól. Az epigrammából az következik, hogy az igazi művészet feladata etikai jel-
legű: a valódi, a végső létezők birodalmának megképzésével támpontot kell nyújtani 
a felszíni jelenségek között utat vesztő embernek. Ezen feladata teljesíthetőségének az 
a feltétele, hogy a művészet által megképzett kiesebb táj révén az ember valamilyen 
módon kapcsolatba kerülhessen az „egy és Szent” természettel. A kérdés tehát az, 
hogy igazolható-e a művészi képzet magasabb rendű, a lényeget megjelenítő tökéle-
tessége. Erre a problémára a hat sor egyáltalán nem re`ektál; csupán annyi történik, 
hogy a Nyáradi szemlélete jegyében született ábrázolást a valóság lényegi elemeihez 
viszonyítva felszínesnek minősíti a beszélő.

Kazinczy a vershez prózai magyarázatot kapcsolt, melyben lényeges elemmel bővíti 
ki az idealizáló költészet elméleti megalapozását. Az „esztétika profánusainak” nevezi 
azokat, akik csak azt ismerik el természetnek, „amit testi szemeikkel látnak”. Ezzel 
a minősítéssel kizárja őket azok köréből, akik a művészet révén a versben említett 
szent természethez, a lényegi valósághoz hozzáférhetnének. Erre vonatkozik ugyan-
is a nem beavatottakra, a templomon kívüliekre (pro = előtt; fanum = szent hely, 
templom) utaló profán szó. Velük szemben állnak az idealizálás képviselői, akik a 
közvetlenül tapasztalhatónál jobb, feljebb lévő világ megfogalmazására törekszenek. 
Kazinczy szavaival: „Eis to kreisson! […] ezt kiáltozta a görög Művész a tanítványnak, 
s így leve, s csak így leve a Vaticanói Apoll […]; így, és csak így leve s lehete, hogy 
a Gorgon feje is isteni keccsel mosolyog”. Kazinczy a klasszikus görög szobrászat itt 

említett nagy alkotásaiban látja az igazo-
lását az általa vallott esztétikának, mely 
úgy nyerhet etikai érvényességet, ha hi-
telessé tehető az ábrázolás normájává tett 
fentebbi világ. Ezt a gondolati lépést te-
szi meg a vershez fűzött magyarázat azon 
része, melyben Kazinczy Lessing Emilia 
Galottijából idézi azt a jelenetet, melyben 
Conti, az udvari festő bemutat megren-
delőjének egy frissen elkészült portrét: 
„»Valóban a kép nincs is inkább szépítve, 
mint ahogyan a Mesterségnek szépíteni 
kell! mond Conti Emília Galottiban. 
A Mesterségnek aszerént kell festeni, 
ahogy a plasmai Természet – ha van! a 
képet gondolá; azon hanyatlék nélkül, 
melyet az ellenkező anyag elmellőzhe-
tetlenné teszen; azon roncsolat nélkül, 
mellyel ellene az idő kikél.«”7 A plasmai 
szó a görög megformál, alakít, gond-
dal kicsiszol, elképzel, elgondol jelentésű 
plassó igével rokon, tehát a jelzős szerke-
zetben a (széppé) formáló természetről 
van szó, melynek elgondolható szellemi 
tökéletessége az idő függvényében és az 
anyaggal egyesülve csonkul. Az ilyen 
értelemben felfogott természet létezése 
mellé ugyan kérdőjelet tesz a szöveg, de 
ezáltal nem vonja vissza érvényességét az 
esztétikára nézve, sőt a színdarab megva-
lósíthatónak mutatja az olyan műalko-
tást, mely megfelel ennek a normának. 
Mindez arra mutat, hogy Kazinczyban 
az ismeretelméleti bizonytalanság ellené-
re él a hit, hogy a műalkotásban hozzá-
férhetővé tehető az elgondolható legna-
gyobb tökéletesség, melynek morálisan 
orientáló szerepe lehet az eltévedt ember 
számára. Olyan meggyőződésről van szó, 
melyet történelmi tapasztalattal is hite-
lesíthetőnek vél: „a história bizonyítja, 
hogy ha valahol a Jó gyökeret vert, ott 
mindig a Szép készítette az utat. [...] A 
poézis és mindaz, ami ezzel szorosabb 
vagy tágabb összeköttetésben vagyon, a 
legszebb virága az emberi elmének”.8 A 
költészet, a szép és a jó egymásra épülő 
fogalmi rendet alkot Kazinczynál, aki a 
jót szolgáló szép mellőzhetetlen kelléké-
vé teszi az idealizálást, ami által súlyos 
etikai tétje lesz a művészi alkotásnak.

Kölcsey annak ellenére vallott a 
költészet érték-meghatározó voltáról 
Kazinczy felfogásához nagyon közeli 
elképzelést, hogy merőben más úton 
közelített a problémához. Az 1826-os 
Nemzeti hagyományok című tanulmány 
elején szembeállítja egymással az embe-
ri élet két szakaszát: az i_ú- és a felnőtt 
kort. Ez utóbbit így jellemzi: a „fér<t a 
lélek érettségének nyugalma bélyegzi; 
fő pontjára jutott erejével nehéz dolgo-
kat vehet célba s vihet véghez, de okos 
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számvetéssel tudja magát a sorssal s a környülményekkel öszvemérni, s 
előre nézve midőn kezd, vigyázva lépteiben, fáradatlan a küzdés közt, 
felemelkedett és magos érzelmeiben bámulattal elegy tiszteletet gerjeszt 
maga körül; az ő neve: nagy.” Ezzel szemben áll az i_úság, melynek 
„kebelében a jövendő fér<nak ereje áradozó bövségben habzik, forr 
és vív önmagával. Az ő karakterében tűz és nyugtalanság önti ki ma-
gát; céljai nincsenek, csak reményei; principiumokat nem követ, csak 
sejdítéseket; gondolatjai a képzeletben süllyednek el, s képzeleteinek 
a kívánság emelvén fáklyát: mértéket, határt és lehetetlenséget nem 
ismer, s kezd és csinál több lánggal mint erővel, több szenvedelemmel 
mint ésszel, s így szerencsében és szerencsétlenségben, akaratján és tet-
tein bizonyos regényes szín ömlik el.”9 A fér<kor ész-központúságával 
ellentétben itt a fantázia túlsúlya jellemző; a naggyal pedig szemben áll 
a regényes, amely a 19. századi értelmezés szerint „oly vidékről hasz-
náltatik, mely különösen kies, bájoló, mint t. i. azt a regényekben le-
festeni szokták.”10 A regényes szín kifejezéssel tehát Kölcsey a költőivel 
rokon szemléletet vagy cselekedetet jellemzi. Fontos vonása még az 
i_úságnak, hogy a fér<korral összehasonlítva „[k]evés tapasztalással és 
ismerettel, sok kitörekedő, munkába folyni akaró tűzzel, felébredező, 
gyakran homályos és szempillantatnyi kivánságokkal” jellemezhető.11 
A szembeállásból az derül ki, hogy a két életkor két különböző világlá-
tás bemutatására szolgál.

Ezek fogalmibb tisztázása során fontos szerep jut az újdonságnak, mely „mindég, 
kisebb nagyobb mértékben, lelket lep, s ez a meglepés annál érezhetőbb, annál kü-
lönösebb, mennél újabb maga a meglepett lélek, azaz, mennél kevesebb tapasztalá-
sokkal tudja a feltűnő újat öszvehasonlítani.” A korábban nem tapasztalt élmények 
ugyanis „úgy hatnak reánk, mint valamely tündérvilágnak képei.” Ez a különös lá-
tásmód, melynek következtében rendkívüli dimenziót nyer a körülöttünk lévő világ, 
addig jön létre bennünk „míg okot és következést messzéről sem sejdítünk”. Amíg 
tehát nem számolunk oksági összefüggésekkel „a tüneményeket úgy tekintjük mintha 
azok ismeretlen magasságú lénynek rendkivűl való munkálódásai lennének.”12 A sok 
újdonsággal találkozó <atal lélekben a fantázia intenzív, a ráció által kevéssé ellen-
őrzött működése révén megképződik egy felső, lényeginek tekintett szféra, mely a 
lélek számára úgy jelenik meg, mint az érzékszervek által tapasztaltakat irányító erő. 
Egy ilyen világkép szerint nem a közvetlen tapasztalati világ dolgai határozzák meg 
a történéseket, hanem egy „ismeretlen magasságú” lény, egy felső hatalom. A világ 
egésze így lentre és fentre, jelenségre és lényegre különül el. Ezzel szemben a felnőtt 
ember a tapasztalások gyakori ismétlődése miatt egyre több oksági viszonyt létesít 
a jelenségek között, és ezzel – bár a mindennapok során a gyakorlati életben egyre 
jobban eligazodik – világképéből lassan kiiktatja a felső, korábban lényeginek tudott 
és magyarázó erővel felruházott világrészt. Az ember így olyan környezet részévé válik, 
melynek minden elemét oksági viszonyok határozzák meg. Ez a rendszer – minősé-
gét tekintve – egynemű, hiszen benne minőségi különbség nélkül minden egyszerre 
okozata és oka valami másnak. Mindez azzal a súlyos következménnyel jár, hogy míg 
a <atal lélek kétpólusú világképe lehetővé teszi érték és etika meghatározását, addig a 
felnőtt ember egynemű világképe ezt kizárja, hiszen a minőségi különbségek tételezé-
se nélkül nem lehet etikát elgondolni.

Kölcsey a költői szemléletet az i_ú látásmódjával azonosítja: a „fejleni kezdő <a-
talka léleknek épen úgy sötéttisztában, homályon általsúgárzó glória közt tetszik fel a 
természet, mint a költő előtt, csakhogy a költő a lelkesedés [ihlet] pillantatiban a ta-
pasztalás nyomvasztó világából kikapva él, a <atal lélek pedig még abba nem lépett.”13 
Az életkor-metafora jól érzékelteti, hogy az idő előrehaladása és így a tapasztalások 
számának növekedése miatt, elkerülhetetlen a felnőtté válás, ami törvényszerűen hoz-
za magával világképük egyneműsödését. Ezt a Kölcsey által megrajzolt jelenséget jól 
le lehet úgy írni, mint a világ kiüresedésének, profanizálódásának folyamatát. Az i_ú 
léleknek az istenit és a szenteket jellemző dicsfény derengésében tűnik fel a természet, 
míg a felnőtt számára a tapasztalati világ szigorúan determinált, nyomasztó rendszer-
ként jelenik meg. Az idő haladtával az ember látóköréből szükségszerűen szorul ki a 
fenti szféra, a szent, és marad a lenti világ, a profán. A költészetnek tehát Kölcseynél – 
Kazinczyhoz hasonlóan  – nem kisebb szerep jut, mint hogy egyénnek és közösségnek 
értékviszonyítási pont meghatározását tegye lehetővé. A költészet hiányából fakadó 
kiüresedésre utalva ezért teszi fel Kölcsey a szorongató kérdést Berzsenyi emlékére írt 

beszédében: „Mi lenne az emberiség, ha 
vadállatként egyedül élelem után futkos-
na? s mi lenne a nemzet, mely egyedül 
kalmárkodó nézetek után indúlván, az 
egész természetet csak kincses ládának 
tekintené, s a csillagok ezreit csak arra 
valóknak, hogy portékás hajója útát 
igazgassák?”14

1  Ferenc  
Józsefné, 
Könyvkiadó, 1960 (a továbbiakban: KÖM2), III, 7.

2 KÖM2, III, 10.

3  Ferenc:  
Pest, Mossóczy Institóris Károly’ számára Trattner 
Mátyás, 1808, XXIV.

4  Ferenc: Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett, 
KÖM2, I, 713.

Ferenc János, 

s. a. r. 

Margit, Cs. Klára, 
, 

r. 

6  Ferenc: A két természet =  
Ferenc 

továbbiakban:  1978), I, 37.

7 [  Ferenc]: 

=  1979, II, 296.

9 Ferenc: Nemzeti hagyományok = KÖM2, I, 
490.

10  

11 Ferenc: Nemzeti hagyományok = KÖM2, I, 

12 Uo., KÖM2, I, 491.

13 Uo

14  Ferenc: Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett 
= KÖM2, I, 725.
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