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KARÁDI ZSOLT

Kölcsey Ferenc arcképéhez

zázkilencvenhárom esztendővel ezelőtt, 
1823 elején, amikor bizonyára jeges szelek 
tördelték Szatmárcseke dermedt házainak 

tetejét, s a község jobbágyai fázósan húzód-
tak be szerény hajlékukba, Ferenc tekintetes 
úr utolsókat javítgatott költeményén. Lassan 
dolgozott. Sokszor, nagyon sokszor átgondolta, 
csiszolgatta, alakítgatta művét. Trochaikus vers-
sorain átszüremlett a 7/6-os osztású toborzó 
ritmus, miközben imájának strófáit egyengette. 
Aztán, amidőn elkészült vele, aláírta a dátumot: 
január 22.

„A körny, amelyben lakom, el van dugva 
a szem elől, szép, de vad s felette magányos. 
Egyfelől a Tisza foly, másfelől a Túr, mely itt 
amabba szakad, s minket a torkolatban hagy 
laknunk. Egyfelől nagy erdők körítenek, más-
felől nyílás esik, s láthatárainkat a máramarosi 
hóbércek határozzák. Nem poétai hely-e édes 
barátom?” – írta Kölcsey Ferenc 1815. október 
17-én hajdani diáktársának, Kállay Ferencnek, 
fél évvel azután, hogy – családi birtokmegosztás 
következtében, Ádám öccsével együtt – Cseké-
be költözött. Az akkor huszonöt éves fér< még 
nem gondolta, hogy e „poétai hely” többé nem 
ereszti. Még nem tudhatta, hogy életének vál-
ságos esztendei következnek, s hogy itt válik 
majd a magyarság himnuszának költőjévé. Azt 
sem hihette, hogy másfél évtizeddel később in-
nen kapcsolódik be előbb a megyei közéletbe, 
majd Pozsonyban az országgyűlés munkájába. 
Azt pedig végképp nem sejthette, hogy elveit 
megőrizve, de a politikában csalatkozva, végleg 
ide tér majd vissza. 

Valahányszor Szatmárcsekén járok, látni 
vélem azt a zárkózott, vézna, gondolataiba mé-
lyedő költőt és <lozófust, aki a föntebbi Kállay-
levél idilljét csakhamar száműzetésnek érzi, s 
aki könyveibe menekül. Mert Csekét 1816-ban 
nyomorult falunak nevezi, 1823-tól a telepü-

lést számkivetése helyeként emlegeti, ahol éven-
te pusztít az árvíz. A jeges víz, a sár gyakorta 
körbezárja a községet; van, hogy csak csónak-
kal lehet közlekedni. Mindeközben a Cicero, 
Quintilianus, Horatius, Seneca, Iszokratész, 
Tacitus, illetve Kant és Herder műveit hajna-
lokig olvasó költő a birtok gazdasági ügyeivel 
vesződik, jóllehet szíve szerint literátor szeretne 
lenni. Gondjai csak fokozódnak akkor, amikor 
Ádám öccse 1827-ben meghal. Korának egyik 
legnagyobb magyar gondolkodója – testvére 
özvegyének és unokaöccsének gyámolítójaként 
– itt marad. Itt, ahol élete végéig harcol ben-
ne a politikus és a költő, a szellem és a tett. Itt 
lesz jegyző, majd főjegyző, s innen jut el a po-
zsonyi diétára. Itt döbben rá a szatmári adózó 
nép sanyarú állapotára, s fogadja majd a <atal 
jurátusokat joggyakorlatra. És végül, itt készí-
ti később Wesselényi védőiratát, s lesz maga is 
egy a csekei temető halottai között. Testvéröccse 
elvesztése után írja Szemere Pálnak: „Szobám 
most az özvegy fájdalmának rejteke, s könyve-
imben nincs sem tanács, sem vigasztalás.”

Az irodalomtörténészek máig nem tudják, 
pontosan mikor keletkezett a Hymnus: a jelzett 
időpont január 22., a tisztázat napja. Lírájában 
ekkoriban jutott el (a korábbi Kazinczy-rajon-
gás után) a Rákos nymphájához, Rákóczi hajh…, 
s a Rákos című verseken keresztül a haza<as köl-
tészetig, amely majd a Zrínyi daláig és a Zrínyi 
második énekéig ível. A Hymnus a dicső múlt-
tal szembeni romlott jelen képét állítja a lírai 
monológ középpontjába, miközben a Zrínyi 
költészete által hitelesített nemzeti bűnhődés 
gondolatát kapcsolja be a mű világába. Zrínyi 
Miklós a Kölcsey-oeuvre gyakran idézett alakja, 
aki a csekei gondolkodó számára nem pusztán 
a Szigeti veszedelem szerzője, hanem tettre kész 
közéleti személyiség is. Olyan ember, akinek si-
kerül önmagában egyesítenie a művelt poéta és 
a cselekvő haza< eltérő szerepköreit. 

Az a hazakép, amely Kölcsey szeme előtt le-
begett, az Országgyűlési napló egyik 1832-es be-
jegyzésében tárul fel legszebben: „Ime ez a haza, 
mely gyermekségem álmaiba, mely i_ú és fér-
<korom érzelmeibe lángvonásokkal szövé szent 
képét! ez a haza, melynek dicsőségéért meghalni 
oly régi, oly szép gondolat vala lelkemnek […]
Ez a haza, mely Plutarch hőseit olvastomban 
egyetlenegy ideála volt az i_únak; […] e hazáért 
rohant Szondi a halálba; e hazáért patakzott a 
Zrínyiek vére.” Hona iránti érzelmeit a Szemere 
Pálnak 1833. március 20-án kelt levelében fo-
galmazza meg: „Hazámat, nemzetemet mindég 
lángolva szerettem, magyar lenni büszkeségem 
volt, s lesz örökre…”

A Hymnusnak a magyarságot Isten ke-
gyelmébe ajánló imája, s a Vanitatum vanitas 
önironikus monológja mellett a Kölcsey-élet-
mű kulcskifejezése a küzdés. Vörösmarty, Pető-
<, Vasvári, Madách szava ez: Kölcsey, a szoron-
gó, barátok és hitves nélkül élő könyvember, 
a gazdálkodó és poétalélek, a magyar kultúra 
és történelem örök kérdéseivel vívódó, elmél-
kedést tettre váltó haza< ihlető szava. Annak 
a gondolkodónak az iránymutatója, aki 1826-
ban „szobája mélyébe” bezárkózva 1526 em-
lékére megírja a soha el nem mondott Mohács 
című beszédét, illetve megfogalmazza a Herder, 

Schiller és Jean Paul hatását mutató, Nemzeti 
hagyományok nagyívű művészetbölcseleti tanul-
mányát, amely, miközben arra keresi  a választ, 
miért nem jött létre különböző népek  történel-
me során olyan teljes értékű, harmonikus – a 
vallás, a mítosz, a tudomány és a művészetek 
összhangján alapuló – nemzeti kultúra, amilyen 
az ókori görögöknél kialakult, a magyar költé-
szet történetét vizsgálja. Eközben jut el ama 
ismert gondolat kimondásához, mely szerint a 
„való nemzeti poesis eredeti szikráját a köznépi 
dalokban kell nyomozni; szükség tehát, hogy 
pórdalainkra ily céllal vessünk tekintetet.”

Így juthatunk el Kölcsey Ferenc szellemi fej-
lődésének vizsgálata közben ahhoz a ponthoz, 
hogy meglássuk: 1827. július 7-ével új szakasz 
kezdődött életében, hiszen ekkor választották a 
megyei tisztújító gyűlésen aljegyzővé. Ám poli-
tikai szerepvállalása 1832 és 1834 között bon-
takozott ki igazán, amikor Szatmár vármegye 
országgyűlési követe lesz. „Követté lett válasz-
tásomban – mondta 1832. november 6-án – a 
közbizodalom e nyilvános kijelentésében bírom 
a legszebb koszorút, mit szabad férj<ak a ma-
gok polgártársainak nyújthatnak. Ily megtisz-
teltetés kétségkívül legforróbb hálámat érdem-
li.” És Kölcsey, az ellenzék vezérszónokaként, 
megírván és elmondván híres országgyűlési be-
szédeit, A magyar nyelv ügyében, A vallás ügyé-
ben, a Szólásszabadság tárgyában, Az örökös meg-
váltás tárgyában címűeket, szorgalmasan vezeti 
Országgyűlési naplóját. Ám amikor a megye a 
kormány nyomására követeinek reformellenes 
utasítást adott, illetve Kölcsey úgy látta, hogy 
a legfontosabb reformjavaslatok, az örökvált-
ság, az úriszék, és az úrbér reformja meghiúsul, 
követtársával, Eötvös Mihállyal együtt lemon-
dott követi megbízatásáról. Ekkor született és 
hangzott el 1835. február 9-én a Búcsú az or-
szágos rendektől című beszéde. A híres szöveg az 
alábbi mondattal zárul: „Utolsó kérelmünk ez: 
tartsanak fenn a Tekintetes Rendek számunkra 
egy kis helyet szíveikben, de csak addig, míg a 
hazának, a nemzetnek s az emberiségnek hívei 
lenni meg nem szűnünk.”

És Kölcsey visszatér Csekébe. Van ereje visz-
szajönni a sáros községbe, mert erkölcsi impera-
tívusza azt sugallja, nem lehet országgyűlési kö-
vet akkor, ha nem teheti azt, amire fölesküdött. 
Kölcsey nem „megélhetési politikus”; történe-
lem<lozó<ai műveltsége, jogi ismeretei, mélyről 
jövő etikai meggyőződése okán addig dolgozott 
a reformokért, amíg látta értelmét a küzdelem-
nek. Visszatért oda, ahonnan voltaképpen soha 
nem távozott el. Nem, mert visszatartotta el-
hunyt öccsének özvegye, s az árván maradt <ú, 
Kálmán nevelésének gondja. Neki írja az 1834 
és 1836 között keletkezett Parainesist. Igaz, 
Kálmán a mű megírásakor még csak tízéves. 
A gyermek azonban a költőben olyan nevelőt 
kapott, aki rövid életében eszményi példája lett. 
(Mint önkéntes hadnagy, 1848 tavaszán-nya-
rán a márciusi <atalok között jeleskedett, s tíz 
forintot ajánlott fel a haza védelmére. Néhány 
hónappal később, 1849-ben, Komárom ost-
romlott sáncainál, egyes bizonytalan híradások 
szerint kolerában hunyt el.) 

Az országgyűlés idején elkezdett, s az Athe-
naeumban csak 1837-ben megjelentetett 
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Parainesist a költő egész élete foglalatának szán-
va nemcsak a sajátjaként szeretett gyermeknek, 
hanem jószerivel az egész magyar i_úságnak 
írja. Iszokratész, Plutarkhosz, Cicero, Seneca 
mintáinak felhasználásával a magyar <atalság 
elé egy sokoldalúan képzett, becsületes és val-
lásos közösségi ember ideálját állítja, akinek 
széleskörű tárgyi ismeretei, <lozó<ai alapon 
nyugvó szilárd erényei a közösségért, a hazáért 
végzett munkájának helyességét és hasznosságát 
garantálják. Nem átlagembert akart nevelni, 
hanem olyan kvalitásokkal rendelkező embert, 
aki – felelős módon – nagyobb közösségek: vá-
rosok, megyék vagy akár egy egész ország sorsát 
intézheti.  

A Parainesis Kölcsey vallási, <lozó<ai, esz-
tétikai, haza<úi végrendelete, egész életének, 
politikai, gondolkodói pályájának foglalata és 
értelmezése. Mindaz benne van, amit a bölcs 
fér<, a költő és közéleti ember a <atalabbnak, 
sőt, általa nekünk mondhat. Többször leír-
ta azt a szókapcsolatot: „szép és jó”. A görög 
kalokagathia eszménye ez: a teljes emberé. 
Mert Kölcsey munkássága túlmutat az időn. 
Túlmutat a koron, a reformkor harcain. Művei 
megállnak a végtelenben, s elénk rajzolják azt a 
törékeny alakot, akiről ezt írta Kossuth Lajos: 
„E fér<ú megyéjének dísze, büszkesége, nem-
zetének tölgy – s borostyánkoszorús kedveltje 
volt, kinek szellemszavát, nem úgy, mint másét 
az érzéklélek segedelmével, hanem közvetlenül 
lelkünk lelkével véltük hallani…” 

Kölcsey mintát ad ma is. Mintát tisztesség-
ből, műveltségből, küzdésből, emberségből és 
magyarságból. Munkáit tanulmányozva, a ma-
gyar népdalról, illetve a magyar népi kultúráról 
töprengve Bartók Béla, Kodály Zoltán és Né-
meth László juthat eszünkbe. Németh László 
mondta 1929-ben: „Nem élt magyar író, aki ta-
nítványa ne lett volna a népnek, amelynek taní-
tója lett […], aki mint író számított, művészete 
gyökereiben mindig népi volt.” És igaz: Pető<, 
Arany, József Attila, Illyés Gyula, Nagy Lász-
ló, Tornai József, Csoóri Sándor, Ratkó József 
lírája mind-mind merített 
a „tiszta forrásból”. Kodály 
Németh Lászlóhoz hasonló-
an állítja: „A néphagyomány 
átélése nélkül magyar zene-
szerző nem lehet senki. De 
Magyarország Európának is 
szerves része, annak hagyo-
mányaiban is benne kell él-
nie. Kelet és Nyugat ütköző-
pontján álló országnak, nép-
nek élete célja csak az lehet, 
hogy mind a kettőhöz tartoz-
zék, ellentéteiket magában ki-
békítse, egybeolvassza.  Ebből 
a szempontból értéktelen az a 
magyarság, amely nem euró-
pai, és számunkra értéktelen 
az európaiság, ha nem ma-
gyar egyszersmind… Minél 
több közünk van az európai 
kultúrához, annál nagyobb-
ra nő a magunké is.” Kodály 
szerint akkor lesz egységes 
és oszthatatlan a magyarság, 

ha felismeri a néphagyományban rejlő erőt.  
A néphagyomány kristályosodási pontja pedig 
a népdal. A népzenét megtartani, továbbadni, 
őrizni kell, hogy valódi élet lüktessen benne. 
Tóth Aladár szerint Kodály „egy egész világot 
látott meg a népdalban”. 

Nem lehetséges valódi nemzeti önisme-
ret népzene és népi gyökerű irodalom nélkül. 
Olyan önismeret, amely nemcsak a nemzet 
sajátosságainak tudatosítását jelenti, hanem a 
közösség állandó formálását, gazdagítását is. 
Ahogy Görömbei András írja egyik esszéjében: 
„Kultúránk legnagyobbjai időről időre megújí-
tották a nemzeti tudatot. A magyar kultúra és a 
nemzeti önismeret szorosan összekapcsolódik.” 
És itt kell hangsúlyozni azt is, hogy a nemzeti 
kultúra, a nemzeti önismeret legautentikusabb 
képviselői, miként Kölcsey vagy a fent idézett 
Kodály, nemcsak hazai, hanem európai látó-
körrel is rendelkeztek. Ebből a pozícióból ér-
tették és értékelték a honi viszonyokat. Ady a 
Diadalív árnyékában látta meg a magyar ugar 
igazi drámáját, Illyés visszatért Párizsból, hogy 
a puszták népéről beszéljen, Bartók a népdalt a 
legmodernebb zenei nyelvbe oltotta be, Kodály 
pedig így fogalmaz 1939-ben: „Egyik kezünket 
még a nogáj-tatár, a votják, cseremisz fogja, má-
sikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e fogni 
e távoli világokat? Tudunk-e Európa és Ázsia 
kultúrája között nem ide-oda hányódó komp 
lenni, hanem híd, s talán mindkettővel össze-
függő szárazföld?”

Kodály és Bartók megtette ezt. S megtette 
Kölcsey, a műveit nagyon lassan, olykor kínlód-
va kidolgozó alkotó, aki a sárba ragadt Cseké-
ben úgy volt magyar, hogy olvasmányai révén 
a legjelentősebb európai szellemekkel folytatott 
párbeszédet. És megtette a Fehérgyarmaton 
született, s fájdalmasan korán elhunyt Borbély 
Szilárd, aki – a világkultúra számos értékes in-
tencióját közvetítő, tragikus lírai univerzumá-
nak megteremtése, s az utóbbi évtized legfájdal-
masabb regénye, a Nincstelenek megírása előtt 
– még 1995-ben könyv terjedelmű tanulmányt 

közölt a Vanitatum vanitasról, amelyben e kor-
szerű történet<lozó<ai eszméket megelevenítő 
költeményt Kölcsey pályájának fordulópontja-
ként értelmezi. Borbély rendkívül izgalmas, új 
tudományos eredményeket felmutató dolgoza-
ta a „hiábavalóság” analízisével zárul. Jelzéssze-
rűen mindössze egy mondatot idéznék ebből a 
kiemelkedő színvonalú elemzésből: „A beszélő 
feloldása az interpretációban azt is jelenti, hogy 
a beszélő-szubjektum dualitását (test-lélek, lét-
nemlét, jelen-múlt) elmossa annak hiábavaló-
sága; szubjektivitása az interszubjektivitásban, 
jelentése a jelentés felfüggesztésében a hiábava-
lóság értelmének egységéhez […] közelít – és 
folyton kitér a szöveg a rögzített pozíciójú ol-
vasat elől.”

Így ér össze időben a tizenkilencedik és a 
huszadik század, így jelenik meg a csekei ma-
gányos a fehérgyarmati, majd debreceni író-
költő-irodalomtörténész világában, s így ad 
ihletet Szabó Magdának, aki meg nem született 
<ához, Szobotka Virgilhez szól:

„És ajánlom <gyelmedbe a Tízparancsola-
tot, mert annál igazabb vezérfonal nem kerül-
het a kezedbe. Ha megtartod, a magad részéről 
mindent megtettél, ami a te hatalmadban áll, a 
többi már magasabb erők ügye…”

Szabó Magda parainesisét örök írói intelem-
mel zárja: „Virgil, indulj el az utadon. Mögöt-
ted jó kutya üget, hallod a körme kopogását, 
úgy hívják: Kétely. El ne kergesd, mert abban 
a percben, amikor megszűnsz saját művészeted 
abszolút vivőerejében kételkedni, véged van, jaj 
az írónak, aki úgy lépked, hogy azt hiszi, téved-
hetetlen. Vidd Kételyt, és fütyülj, ha félsz. Irtó-
zatos utad lesz. Gyönyörű utad lesz. Annyiszor 
átkoztam meg, ahányszor felébredtem, a sajáto-
mat, s közben minden ébredéskor tudtam, ha 
mindazt előre tudom, ami bekövetkezik, újra 
csak elkezdeném.”

Százkilencvenhárom esztendővel ezelőtt, 
1823 elején, ama csekei tekintetes, miután 
gyertyája csonkig égett, letette a tollat. Ott állt 
a papíron az ima: „Isten, áldd meg a magyart!”
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