
KÖLCSEY MINT KRITIKUS. 

Kazinczynak örök érdeme marad, hogy nálunk szinte a 
semmiből irodalmi életet tudott teremteni. Szóval, tettel az irodalmi 
munkálkodásra ösztönzött mindenkit, s a jó szándék nem maradt 
sikertelen, fejlődésnek indult az irodalom fája a kopár magyar 
ugaron. Kritikáról, az egymás hibáinak őszinte feltárásáról ebben 
az időben szó sem lehetett. A »szent öreg« örült a gárda sza
porodásának, a tehetséget nem nagyon kutatta, inkább a finomult 
ízlést óhajtotta, s ilyen körülmények közt mindenkinek bőven 
kijutott a dicsérő szó. Olvasóközönség nem volt, az írók szinte 
csak maguk olvasták egymás műveit. Hogyne vártak volna hát 
egymástól csupa dicséretet? 

Kazinczy megpróbálkozott azért már a részrehaj latlan bírálat
tal is. De megjegyzései mindig sekélyesek maradtak, a tárgy lényegét 
alig-alig érintették. Vagy általános dicsérő szólamokban merültek 
ki, vagy szőrszálhasogatásokba tévedve a szavak helyes vagy hely
telen voltán nyargalásztak. A megbírált munkáról vagy íróról egy
séges képet szerkeszteni, értékét így meghatározni, ez a czél isme
retlen volt Kazinczy előtt. Mikor Kisfaludy Sándor Himfyjét meg
bírálta, a kész kritikát elküldte a dunántúli poétához, s megkérte, 
hogy tegye meg rá észrevételeit. Csak azután került a kézirat 
nyomdába, szépen megfésülve, kicsinosítva. Ő mindent elkövetett 
arra, hogy kritikái méregfogát ártalmatlanná tegye, de még így 
is magára vonta Himfy haragját. Az írók érzékenysége minden 
időben jókora, de Magyarországon a XIX. század elején csudálatos 
mértékű volt. Önzetlen munkálkodásukért csak tömjénezést vártak, 
igazán itt volt a legfőbb ideje, hogy egy finomabb ízlésű kertész 
kitépje a sok fölburjánzott gyomot, a hasznos fák fejlődését pedig 
egészséges irányba terelje. 

Élénk tudatában volt ennek Kölcsey. Kritikáival az a 
kívánatos kertész akart lenni. Alkalmas is volt erre a kényes 
hivatásra, meg nem is. Nagy tanultsága és gondolkodása hiva
tottá, beteges ingerlékenysége és egész lelki világának kezdet
ben egészségtelen fejlődése a személyes kritikára alkalmatlanná 
tették. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 
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I. 

Kölcsey kora ifjúságától élte fogytáig tanult. Azok közé 
tartozott, a kiknek a világ csak a betűk révén nyilvánul meg. 
Magányt kedvelő lelke fájó tépelődéseire a könyvek lapjain keresett 
vigasztalást. Élete folyása nem mutatja, hogy a keresett orvos
ságot megtalálta volna. Az értelem tűlsúlya elnyomta benne a szív 
érzelmeit, pedig nevető boldogságot csak az utóbbiak képesek adni. 
Az ész és szív szakadatlan küzdelme valami sphynxszerű vonást 
rótt észrevétlenül jellemén, mely elriasztotta tőle a legtöbb embert, 
kik alaposabban nem ismerték. A magára hagyottság érzete, belső, 
lelki tusaival egyetemben nagyon szomorú emberré tették. Ez az 
oka mélységes melancholiájának már debreczeni tanuló korában, 
mikor még a beteges lelkű Matthisson és az ábrándos Schiller 
helyet az egészségesebb franczia írókat forgatta, sőt a pajzán 
Csokonait is szerette, ki egész életében megmaradt debreczeni tógás 
diáknak. Az ilyen ember csak neki való környezetbe kerül, mikor 
megismerkedik Kazinczy irányával, a széphalmi mesterrel és az 
érzelgős német költészettel. 

Kölcsey ide került, s hamarosan megtagadta kezdő életét: a 
francziákat és Csokonait. Lelke egész hevével csatlakozott Kazinczyék-
hoz, s pályája egy részét a Kazinczy jegyében futotta meg. 

1808-ban jutott összeköttetésbe Kazinczyval. Ettől kezdve 
más utakon jár, mint a debreczeniek. A Mondolatra készített 
feleletben jó barátjával, Szemere Pállal együtt ő kelt a meg
támadott széphalmi mester személyének és irányának védelmére. 
Csokonai erőteljes természetességét e táborból nézve durvának, 
póriasnak találja. 1813-ban átdolgozta két dalát a Kazinczyék 
modorában, »mint Matthisson Anthologiájában példák adattak.« 
A rózsabimbóhoz szólva Csokonai ez egyszerű, világos szavai 
helyett: 

Szűz nyakadba Flóra gyenge 
Bársonyos palástot ád — 

Kölcsey szebbnek gondolja ezt: 

S istenítő kézzel Flóra 
Fénylő bársonyleplet ád. 

Ez az egyszerű példa nagyon jellemző. Csokonai egészséges fris
seségével szemben áll az uj irány., beteges bágyadtsága, nem csak 
az érzésben, hanem a kifejezésben is. Csokonai eleven képeit 
Kölcsey szavai halványra betegítik. Ez a tünemény mintegy előre 
vetett képe annak, hogy a Kazinczy körében töltött kritikusi évei 
alatt Kölcsey mit fog megtámadni és mit fog helyeselni. Támadja 
majd a közvetlen természetességet és helyesli a szine és illata-
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vesztett túlfinomultsagot. Az Antimondolatban is ezt énekli a 
magyar pegazus: 

Etédi, Péczeli, Horváth, Vitéz s Édes 
Éneke a magyar fülnek már nem édes. 

Kazinczytól már régebben azt tanulta Csokonairól, hogy 
vannak ugyan »geniális szökellései«, de az istenek »előbb kapták 
ki közülünk, mint hogy iszonyú vétkeit expiálhatta volna«. (V. ö. 
még Kazinczy levele Kölcseyhez 1808 aug.) 

Csokonai azért a nagyobb közönség körében kedvelt költő 
volt, ha Kazinczy sokban elítélte is. S mikor Kölcsey bírálataival 
tanítani kívánt, szinte természetes, hogy Csokonaih kezdte. Meg 
akarta mutatni, hogy még Csokonainak is milyen nagy hibái van
nak, milyen messze van még a tökéletes tisztaságú költészettől, 
melybe salaknak nem szabad keveredni. Szóval: azokat a Kazinczy 
említette iszonyú vétkeit kutatta, a miket rövid életében nem expi-
álhatott. 

Kölcsey igen különös hangulatban volt, mikoriban bírálatai
hoz kezdett. 1815 május 30-án ezt írja Kazinczynak: »Én most 
recensióknál egyebet nem adhatok, mert • szüntelen ingerlésben 
vagyok s más dolgozásokra következésképen nem alkalmatos. De 
recensiókat írhatok ingereltetve is. Mert akármit mond Döbrentei, 
de szükség, hogy éleskék legyünk.« Jogosan' kételkedhetünk benne, 
hogy a Kölcsey ingerelt hangulata szükséges volna a kritikához. 
Az idézet utolsó szavai épen a Csokonai-kritikára vonatkoznak. 
Ezt Kölcsey eredetileg a Döbrentei szerkesztette Erdélyi Múzeumba 
szánta. A nagy közönséggel nem akarva egyenesen szembe helyez
kedni, a bírálat Döbrenteihez intézett levél alakjában készült el 
»Álmosd, mart. 3. 1815.« kelettel. De Döbrentei és köre, mivel az 
Erdélyi Múzeum már a Kazinczy Himfy-birálata miatt 40 elő
fizetőt vesztett, nem merte ezt kiadni. Túlságosan élesnek találta. 
Megírta ezt a nézetét Kölcseynek is. Az ő véleményét erre föntebb 
olvashattuk. Nem engedett, mert — mint Kazinczynak írta — 
»mi tudjuk, hogy nekünk igazunk van«. Az érintett időből való 
Kölcseynek egy Kállay Ferenczhez írt levele is. Ez azért érdekes, 
mert maga jellemzi benne bírálatainak modorát: »Megértitek, hogy 
én még gonoszabb leszek, mint Beckers, és százszorta kegyet
lenebb, mint Schiller, s kevesebbel gondoló, mint Kazinczy, vagy 
maga Klotz. Igen is, azon az úton vagyok épen, melyen Klotz, s 
te azt könnyen megmagyarázhatod magadnak, ha gondolóra 
veszed, hogy én rousseaui charakterrel birok, de iskolai nevel
tetésem volt s a kritikát legelőször is a gonoszlelkű Voltaire-
től tanultam, vagy kellett tanulnom.« Ebből a nyilatkozatból egyszer
smind azt is láthatjuk, hogy kiknek a példája lebegett a kritikus 
Kölcsey előtt, mert ő — Pap Endre találó szavai szerint — »min
dig valakinek gyámsága alá adta magát«. 

17* 
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A -formák hát készen voltak, csak új tartalmat kellett beléjük 
önteni, a mit Kölcsey még beteges ingerültséggel színezett. 

Döbrentei tehát nem merte kiadni a Csokonairól szóló bírá
latot, így került a kézirat a Tudományos Gyűjtemény szerkesztői
hez, kik- azután néhány lényegtelen mondat kihagyásával folyó
iratuk 1817. évi III. füzetében közölték. De nem ez volt az első 
kritika, a mely itt Kölcsey tollából megjelent. 

Kazinczy hű embere, superintendens Kis János volt az, kinek 
költeményeit Kölcsey a nyilvánosság előtt először megbírálta a 
Tudományos Gyűjtemény 1817. évi II. füzetében. A versek, miket 
ma hírből is alig ismer valaki, s legfeljebb az elmúlt idők kíváncsi 
szeretői ássák ki a könyvtárak porából, az új iskolából kerültek 
sőt egybegyűjtve maga a mester adta ki őket. Evvel már meg
mondtuk azt is, hogy micsoda róluk Kölcsey véleménye. 

Állhatatosan azt hiszi, hogy Kis az első rendű magyar köl
tők közé tartozik. Munkái méltók arra, hogy ifjainknak mustra és 
tükör gyanánt szolgálhassanak. Múzsája általában classicusi. stúdiu
mot mutat, stylusa neki simult és numerosus, indulatai mérsékel
tek, egy szóval — ő a magyar nemzetnek philosophus poétája. 
Kölcsey nem kételkedik benne, hogy Kist mindig olvasni fogják, 
némely darabját pedig még a magyar irodalom sok évek után föl
tűnendő aranykorában is csodálják. De azért Kisnek is van hibája: 
néhány alantas kifejezés. Ezeket aztán Kölcsey (nem mindig jogo
san) sorban megrójja. Végűi bíráló nem szűnik meg a mértéktelen 
helyett a mértékes rímes verselést ajánlani, »minekutána Európának 
míveltebb nyelvein már századok óta rímes verseket is mérték nél
kül senki nem ír«. 

Nem óhajtunk Kisről Kölcseyvel vitatkozni. Nálunk jobban 
eldöntötte ezt a kérdést az idő. A derék superintendens nem tartott 
örök dicsőségre számot, szerénységének és egyszerű emlékének 
tartozunk vele, hogy ne szóljunk róla bővebben. Ennek ma már 
semmi értelme sem volna. De nem mulaszthatjuk el, hogy már most 
rá ne mutassunk Kölcsey kritikáinak egy-két vonására. 

Kölcsey Kissel szemben korántsem az a szigorú kritikus, a 
ki Csokonairól és Berzsenyiről közöl majd bírálatot. Féken tartotta 
őt a Kazinczy tekintélye és véleménye. Szerkezetben vázlatosan ez 
is olyan, mint a másik két kritika: elől néhány általános bevezető 
szólam, aztán a nagy vonásokkal festett dicséret, végűi a nagy 
de — a hibás kifejezések. Egészen a Kazinczy eljárása. Pedig, 
mint kivált Csokonain megmutatja, tudott Kölcsey ennél sokkal 
különbet is. Hogy Kölcsey ez alkalommal kötve érezte a kezét, 
abból is látszik, hogy ebben a bírálatban nincsenek azok a kedvelt 
elmélkedések, fejtegetések, psychologiai magyarázatok, mik többi 
e nemű munkáit értékessé teszik. Itt csak Kazinczy szól Kölcsey 
által. Jellemző Kazinczyékra, hogy még dicsérték érte Kist, hogy 
ilyen bírálat után nem neheztelt meg, hanem így írt Széphalomra 
(1817. április 12. Sopronból): »Kölcsey recensiója lehetetlen hogy 
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Neked vagy akárkinek jobban tetszhetnék, mint nekem. Melly tiszta 
izlés, mely érett ész, melly józan és szelíd eritica!« 

így hát ez a bírálat csak dicséretet szerzett Kölcseynek. Nem 
ilyen hatást keltett a másik kettő, miket ugyan régebben írt, de 
később jelentek meg. 

A »Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megitélteté-
sek« (Tudományos Gyűjtemény 1817. III. 107 —118. 11.) elején 
kijelenti Kölcsey, hogy fél véleményével a publicum ellenkező néze
tétől, de a tisztább ízlésben bízik, s talán még sem lesz oka pirulnia. 

Csokonait vizsgálva úgy találja, hogy ő leginkább Bürgerhez 
hasonlít. Ez a hasonlat ugyan •— mint a legtöbb szokott — sántít, 
de mégis van benne egy kis igazság. De már határozott túlzás 
Kölcseynek az az állítása, hogy »Csokonai Bürger példánya szerént 
igyekezett elejétől fogva dolgozni«. Szellemüket szintén hasonlónak 
találja, bár siet hozzátenni, hogy a német költő a magyarnál sen-
timentálisabb. Nem veszi észre, hogy míg Bürger a szerelem izzó 
szenvedélyességét énekli, addig Csokonai inkább az epedő vágya
kozás és a lemondó szerelem énekese. '* Hasonlóképpen téves az az 
állítás, hogy a debreczeni poétánál az érzés »tónusa tanulva, nem 
pedig együtt születve van«. 

A Lilla — Kölcsey szerint — nem éri föl a Himfyt, Dayka 
érzés és kultúra tekintetében fölülmúlja, az ódában pedig Virág( 
hozzá képest Jupiter Olympius. 

Hogy Csokonait igazán megérthesse, hányt-vetett életét vizs
gálja, s úgy látja, hogy Csokonai nem tört új utakat: Földi taní
totta rá, hogy a köznépé az igazi magyarság, nyelve, alföldi pro-
vincziálizmusa az ő hatásának tulajdonítandok. Sentimentalismusa 
meg német tanulmányai eredménye. Természetes zabolátlansága 
később cynismusba fulladt, 

A bírálatnak ez után következő része Kölcsey éleslátásának 
legszebb példája. Mutatja, mit tudott volna ő írni Csokonairól, ha 
olvasmányai és Kazinczy véleménye rá nem nehezednek elméjére. 
»Azonban meg kell vallani, — írja Kölcsey — hogy épen ezen 
oldal, mely felől Csokonai oly nagyot boka, neki egyszersmind 
legtöbb fényt szerez. Sentimental darabjainak legszebbéi mellett 
hidegen marad a szív, de midőn makacsul tréíál s a népnek tónu
sában lép elő, lehetetlen azon geniális szökdellést tőle megtagadni, 
mely a való vocatiónak bélyegét hordozza. Az Evoe Bacche, 
A csikóbőrös kulacs, A szegény Zsuzsi, A farsangi bucsu, és 
mindenek felett az a hasonlíthatatlan szépségű Parasztdal: Ama 
sűrű nyárfák alatt stb. valóban poétái lélekkel írattak, s ezek leg 
több originalitást is bizonyítnak.« 

Himfy és Csokonai közt az a külömbség, hogy az jobban 
érez és — teremt, ez pedig jobban versel. Ő »makacsul vidám 
lélek«. Dorottyája komikus voltát nem vonja kétségbe, de »a ki 
tudja, mit mond Sulzer és több németek« . . . az »fejcsóválással 
fogja olvasni«. E szavakból is kitetszik, hogy Kölcseynek a Dorottya 
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ellen nincs nagyobb kifogása, de Sulzer és a többi miatt nem meri 
egyént ízlését kifejezésre juttatni. 

Végűi menti Csokonait. Élete reményt keltett, de kora halála 
nem engedte ezt megvalósulni. Életmódja, nagy verselési könnyű
sége megmagyarázzák hibáit és kiengesztelnek értük. Nem volt 
ideje többet tanulni, pedig »mindég több van tanulni, mint taní
tani való«. 

A Csokonai-bírálat mutatja, hogy Köícseynek a kritikusi 
pályára nem közönséges tehetsége volt. Nagy a tudása, élesen lát, 
de olvasmányai elhomályosítják nézését és önálió ítéletének útjába 
állanak. Az egész kritika nem tökéletes alkotás, de meglátszanak 
rajta az oroszlánkörmök. Vannak finom megjegyzései, pl.: »A genie 
sok classisokra oszlik fel. Vágynak nagyok, kik nem találnak utat 
magok előtt, s önerejükkel futják a még ismeretlen pályát. Vágy
nak kisebbek, kik ha nem találnak utat magok előtt, nem is lép
nek fel soha. Mindnyájan függenek a körülményektől, a kornak 
véleményeitől stb., de a nagyobbak a sötétben is tudnak világot 
terjeszteni s nem ragadtatnak el úgy koroknak durvaságától s rossz 
ízlésétől is, hogy nagyságok jeleit ne adhatnák, a kisebbek pedig 
lerogynak a teher alatt s olyakká lesznek, mint a kiktől vezettet
nek.« Kölcsey maga is szeretett rálépni a nagyok nyomdokaira. 
Schiller nélkül aligha fogott volna a bírálatokba. De azért tévedés 
azt hinni, hogy ez a kritika a Schiller Bürgerről írt bírálatának 
szolgai másolata. Viszont azok is elfogultak, a kik Kölcseyt szinte 
függetleníteni szeretnék Schillertől. Ezek különösen arra hivatkoz
nak, hogy az összehasonlító tárgyalás gondolata tisztán Kölcseyé, 
továbbá a Csokonai költészetének egyéniségéből való magyarázata 
is. Ez a két gondolat kétségtelenül igen sikerült, de Köícseynek 
nem volt nehéz fölfedezni. Az összehasonlítás szinte önként követ
kezik abból a tényből, hogy bírálatához számos eszmét és szem
pontot Schiller Bürger-kritikájából kölcsönzött. így a két népies ízű 
lyrikus egybevetése érdekesnek látszhatott. De talán Buffont is 
olvasta Kölcsey, s nem feledte el a nagy természetbúvár ama szép 
szavait: »Nous ne pouvons acquérir de connaissances que par la 
voie de la comparaison.« Ne feledjük még azt sem, hogy Kölcsey 
az összehasonlítást nem fejti ki teljesen, ez is azt mutatja, hogy 
ezt a gondolatot nem tartotta nagyon fontosnak, hanem csak külső 
okok kényszeríthették rá. Ezen az úton szabadabban használta 
Schiller eszméit. 

A mi pedig az egyéniségből való magyarázatot illeti, azt 
ugyan már Schillernél megtalálhatta: »Alles, was der Dichter uns 
geben kann, ist seine Individualität.« 

Kölcsey, mint Schiller Bürgernél, elismerte Csokonai ihletett
ségét, de több ízlést vár tőle, szerette volna, ha többet áldoz a 
.grácziáknak. Ez egész kritikájának veleje, ez pedig Schiller-örök
ség. Ő mondja: »Begeisterung allein ist nicht genug; man fordert 
die Begeisterung eines gebildetes Geistes«, továbbá: »Diese Fülle 
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poetischer Malerei, diese glühende, energische Herzenssprache, dieser 
bald praechtig wogende, bald lieblich flötende Poesiestrom, der seine 
Produkte so hervorragend unterscheidet, ist es werth, sich mit immer 
gleicher aesthetischer und sittlicher Grazie, . . . mit Gedankengehalt, 
mit hoher und stiller Grösse zu gatten und so die höchste Krone 
der Classizitaet zu erringen.« 

A Schillertől tanult elvek mellett Kölcsey munkája a részle
tekben olyan önállóságot mutat, hogy lépten-nyomon éreznünk kell, 
itt nem másolóval, hanem egy még ki nem forrott éles elméjű gon
dolkodóval állunk szemben, a kinek Schiller és Kazinczy az, a mi 
Arany Jánosnak az »eposzi hitel«. 

Schilleren kívül még Kazinczy ítéletét sínyli a bírálat. E szem
pontból érdemes Kölcsey kritikájának egy-két állítását a Kazinczy 
leveleiben foglaltakkal egybevetnünk. 

Kölcsey szerint Csokonai a magyar költők közül Daykával 
hasonlítható össze, de »nincs benne annyi tűz«, . . . »s azt a psy
chologiai festést, azt a csínt és teljességet, mely Daykának sajátja, 
ő nála hiában keresnéd«. Kazinczy éppen Kölcseynek írja 1808. 
augusztusában, miképen írt ő német nyelven: »dem liebenswürdi
gen Dayka gliech Cs. in seinen besten Arbeiten unter allen unse
ren Dichtern am meisten, nur waren seine Gefühle nicht so glühend 
wie Dayka's, und seine Sprache nicht so edel, oft wohl uncorrect 
und sogar niedrig. Was Dayka von seinem Gegenstande berauscht 
sang, das sang Cs. nüchtern!« Más helyen azt mondja Kölcsey, 
hogy a tanult, finom ízlésű olvasó a »Crimen raptusi fejcsóvá
lással fogja olvasni«. Kazinczynál pedig (Kölcseyhez 1812. márcz. 7.) 
ezt találjuk: »A Csokonay Crimen Raptusa igen is hogy hango-
sabb röhögést indíthat. De én ollyat nem írnék, ha ömlene is versem.« 

Ilyen formán nem tévedt valami nagyon Szemere Pál, mikor 
azt írta (1817. április 30.) Kazinczynak a Csokonai és Kis kritikái
ról: »Ezen recensiók gondolatról-gondolatra az Uram Bátyáméi, 
-de Kölcseytől kevesebb kíméléssel.« 

Csakugyan a modor, a hang volt itt Kölcseynek leginkább 
sajátja. Kazinczy örömmel ismerhetett bennük önmagára (v. ö. 
levele Szentgyörgyihez 1817. ápr. 19.), írójuk pedig csakhamar 
tapasztalhatta, hogy »a recensiók ritkán hoznak örömet«, 

Kölcsey nem merte Csokonait igazán méltányolni, bár soraiból 
kiérzik, hogy természetessége, közvetlensége és képzeletének friss 
ereje hatott rája, s mikor hibáztatta, régi szerelme, ellen küzdött 
az új miatt. A psychologiai rajz segítségével, számba véve Csokonai 
közönségét is, elnézőbb lehetett volna a költő pajkossága, néhol 
talán durvasága iránt. Mint később Berzsenyiben, úgy most sem 
tudta észrevenni a bölcseleti mélységet, mely a fiatalon elhalt poéta 
némely költeményeit igazán széppé teszi. A nevető diák mellett 
nem veszi észre a komolyan gondolkodó férfi nemes alakját, ki 
oly megkapó szavakban tudja megtestesíteni a lét és a nemlét mély 
kérdéseit. Annak a Kazinczynak útjait járva, a kinek elve volt: 
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»Valamik leszünk, mind az imitatio által leszünk« (1817. okt. 8.\ 
kelleténél jobban vadászott az utánzás jeleire. Csokonai, igaz, sokat 
tanult, utánzott is, de »Bürger nadrágvarró«-jánál sokkal több volt. 

/ Az utánzott tárgyba is egyéniségét vitte bele, a kölcsön vérré vál
tozott benne. Hogy a nép nyelve felé hajlott, az nem róható hibá
jául. A nép nyelve az irodalomnak örökké kimeríthetetlen kincses 
bányája, honnan egy nemzet legjobb írói meríteni szoktak. Csokonai 
jobb úton haladt, mint a magas Felhőkakukvárban nektárt szür
csölő, szavakat gyártó Kazinczyék. Dante olyan szomorú állapot
ban találta az olasz nyelvet, hogy sokáig azon gondolkozott, ne 
írja-e a Divina Comoediát latinul? De hamarosan fölismerte a nép 
nyelvében rejlő nagy értéket és erőt, mire a szegényes olasz nyelv
ből a világ eg}äk legszebb remekét formálta. Montaigne szintén az 
utczáról, a köznapi életből tanulta színes, hajlékony nyelvét. 

Kölcseyből a pártember beszélt. Mennyivel helyesebben, józa
nabbul ítélte meg Csokonait a nagy műveltségű, irodalmi pártokon 
kivűl álló gróf Dessewffy József: »őtet a' természet bélylyegzé fel 
költőnek, akármely országban lenne született, megkülönböztette 
volna magát eredeti költő elméjével és nagy szabású 's mégis 
hajlatós Fantáziájával.« (Kazinczyhoz 1818. január 15.) 

A Csokonai verseinek kritikai megítéltetése sok ellenszenvet 
ébresztett a fiatal Kölcsey iránt, s ezt még fokozta a Berzsenyi 
költeményeiről; írt bírálat, mely a Tudományos Gyűjtemény 
1817. évi hetedik kötetében látott napvilágot. 

Szokása szerint egy általános bevezetéssel kezdi, melyben azt 
mondja, hogy az igazi költő mindig idealizál, mindent bizonyos 
varázslat által megszebbít. Nekünk kevés ilyen igazi költőnk van. 
De az egész magyar költészet sem régi, mert az elmúlt időkből 
Zrínyin kívül csak Balassa egy költeménye (Vitézek mi lehet . ".) 
érdemel említést. A jelenben pedig Dayka, Kisfaludy Sándor és 
Berzsenyi a jelesek. Látni való, hogy Kölcsey a régi magyar köl
tészet ilyetén megítélésében túlságos szigorral jár el és igen magas 
mértéket alkalmaz. 

A bírálat ez után szinte magától két részre szakad. Az első
ben néhány nagy vonással jellemzi Berzsenyi költészetét, a máso
dikban pedig, mely amahhoz képest túlságosan terjedelmes, a költő 
hibáit sorolja föl. 

Találóan mondja, hogy Berzsenyi maga jellemzi költői tehet
ségét ezekben • a sorokban: 

r » L <- • ^ r « 
Emmi! nékem sem fedi szivemet jég. 
Láng az éneklő, heve forr dalában; 
Ömledő bőség, magasabb csapongás 

Önti ki lelkét. 
: Kevésbbé igaz az az állítása, hogy ő sohasem a tárgyból, hanem 
: önmagából merít lelkesedést. A költő lelke érzékeny ideg, mely a 

külső tárgy minden mozdulatára rezegni kezd és éppen a külső 

L 
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és belső világ egybefonódásának művészi szép kifejezése az igazán 
értékes költészet. A magyarokhoz, A felkelt nemességhez, A temető 
halhatatlan énekese nem csak magából, hanem a tárgyból is merí
tette lelkesedését. Ugyancsak a Temető és a Fohászkodás költőjé
ről nem mondható el, hogy nem reflektál, hanem csupa érzés, csupa 
tűz és phantasia. Szinte csodálatos, hogy az a Kölcsey, a ki oly 
szívesen olvasgatott philosophiai könyveket, nem tudta méltányolni 
Berzsenyi költészetének néhány mélységes gondolatát, továbbá 
erkölcsi nemességét és őszinte hazaszeretetét. Berzsenyit, mondja 
a kritikus, lyrai izzó heve különbözteti meg a nyugodt Virágtól 
és a hévvel epedő Daykától. Szerencsétlenül jellemzi még a Himfyt,. 
melynek mesterkéltségében »szilaj, csapongó, elborító láng«-ot érez, 
mihez még az exaltált Berzsenyi is »szelíd«. 

Berzsenyiben Mathisson és Horatius hatását a kelleténél többre 
becsüli, de ezt az utánzásvadászatot már egészen megszoktuk a 
Kazinczy táborában, Ez a hibás elv mondatja Kölcseyvel Csoko
nait Bürger nadrág varrójának, s máskor is szinte kételkedni látszik 
az eredetiség lehetőségében, vagy a kicsiny hatást, melyből a költő 
•indító lökést nyert, már az öntudatos utánzás színében tünteti föl. 
Elegendő példája ennek az eljárásának e kritikája bevezetésében 
a Zrínyiről mondott szavak: »Zrínyi . . . is az itáliai poésis tüzé
nél gyujtá meg lámpását, mert a Sirénának minden fordulataiban 
sőt szinte minden soraiban, nem leljük-e a Megszabadult Jeru
zsálemnek nyomait?« Az újabb kutatás — noha Zrínyiben nem 
tagadja a vergiliusi természetet, mely minden sorát higgadt öntudat
tal írta — sokkal kevésbbé merne a Szigeti veszedelemről ilyen 
kategorikusan nyilatkozni. 

A második részben megrója — igaz, hogy nem jogtalanul — 
Berzsenyi gyakori üres dagályát, értelmetlenségeit, mint: dithyram-
bok lángköre, a ragyogó dagályt tarka pórázon nyögni, hamv
vedrek mohait bíborral festeni, gőztorlatok alpesi, stb. Közben 
félre is érti Berzsenyit, s főnévnek veszi a vár szót a hibáztatott 
»gigászi örök vár chaosa romjain«, holott a költő ezt ige szám
ban használja. Elítéli a helyenként becsúszott grovincialismusokat 
(méhe, pirholagos, csatináz, döngécsel), mik közül némelyiket nap
jainkban már elismert az irodalmi nyelv. Kölcsey kifogásai azon
ban oly korban, mikor éppen az egységes magyar irodalmi nyelv 
megalakulása volt az elmék legtöbb gondjának tárgya, .semmikép 
sem mondhatók jogosaknak. Berzsenyi tájszavai, mint Csokonaié 
is, jobbak a Kazinczyék szerkesztette sok új szónál, miknek sem 
a népben, sem a magyar rryelv természetében nem volt gyökerük. 
Azokat legalább egy egész vidék ismerte és használta, ezeket mes
terségesen gyártották. A Berzsenyi állítólagos hibája e téren erény, 
mibe legnagyobb nyelvművészeink: Pázmány, Petőfi, Arany nem 
átallották öntudatosan beleesni. De igen ügyes Kölcsey megjegy
zése, mikor hibáztatja, hogy Berzsenyi egy regét ódái metrumban r. 
írt. »A poétának — mondja találóan — nem arra kell törekednie, 

\ 
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hogy különböző tárgyakat egyforma mód alá rekesszen, sőt inkább, 
hogy minden tárgynak saját hangot adhasson, s így stylusának, 
-gondolatainak, érzelmeinek többoldalúságot szerezzen.« Ürességei
nek okát is jó helyen keresi Berzsenyi gondolatai és érzelmei szűk 
körében, s ízlése fogyatékosságában, de elhallgatja, hogy a meg
bírált költő ebben a szűk körben igazán kiváló. Az akkori magyar 

- -nemesség könnyen lángra lobbanó és hamar kialvó lelkesedésében 
is kereshette volna Berzsenyi dagályának és itt-ott szereplő üres
ségének némi magyarázatát. A kemenesaljai ódaköltő typusa ennek 
&z insurrectiós nemességnek. 

Verseléséről elismeri, hogy a görög metrumokban a legszebb 
hangzásúak költeményei mindazok között, miket magyar költő 
•énekelt, sőt rímes versei közt is vannak megkapóak. De mérték
telen rimes verseit, kivált pedig a rímeket gúnyosan hibáztatja és 
•ezzel a zavaró akkorddal ér véget a bírálat. 

fia most már a bírálatot egészben veszszük szemügyre, az a 
benyomásunk, hogy Kölcsey egyoldalúan járt el Berzsenyivel szem
ben, mert inkább hibáinak konkrét kiemelésére fektette a fősúlyt, 
míg jó oldalait túlságosan bizonytalan árnyékba burkoltan tár
gyalja. De mesteri kézzel mutat rá Berzsenyi némely jellemző 
sajátságára, milyenek: a belső lelkesedés és a külső, kifejezésben 
dagályosság. Azonban míg Csokonainál nem restellette a fárad
ságot, hogy a költő hibáinak és erényeinek psychologiai magya
rázatát próbálja adni, addig itt ezt a dicséretes és, szinte azt mer
jük mondani: egyedül helyes módszert teljesen figyelmen kívül 
hagyta. Talán kényesnek érezte a tárgyalásnak ezt a módját élő 
íróval szemben, vagy más tekintetek akadályozták meg kritikájá
nak ilyetén megírásában. Pedig lyrikusról lévén szó, bátran alkal
mazhatta volna. A lyrai költő, mikor lelke világát verseiben a 
közönség elé viszi, nem tilthatja meg, hogy a megérteni kívánó 
•olvasó ne feszegesse ennek a világnak problémáit. Kölcsey idejé
ben az írók rendkívüli érzékenysége ugyan jó részben útjába 
vágott még az efféle fölfogásnak, de ha ő csakugyan az az éles
kés, rettenthetetlen kritikus, a kinek szerette magát mutatni, akkor 
módszere alkalmazásában nem lett volna szabad semmi tekintetnek 
-megakadályozni. De Kölcsey bírálata a hány, annyi különféle mód
szer szerint készült mostanáig. Mind más czél szolgálatában állott 
a közös tanítási szándék mellett. Kis megbírálásával Kazinczynak 
akart hódolni, Csokonai verseiről szólva psychologiai festést kívánt 
nyújtani az utókornak a kora sírba hanyatlott poétáról, ki oly szép 
reményeket ébresztett, Berzsenyiről pedig azért írt, hogy a nagy 
költő különösségeire, mondhatnám: különczségeire irányítsa a közön
ség és a költő figyelmét. Mint régebben a Csokonai-imádókat, most 
azokat akarta észretéríteni, kik Berzsenyit kritika nélkül csodálták. 

Hogy Kölcsey Berzsenyit nagy költőnek tartja, az kritikájá
ból is meglátszik, de meg Kazinczytól is ezt hallotta, hiszen a 
széphalmi mester 1809. január 19-én azt írja Kis Jánosnak: »Ezen 
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levelemmel indul egy más levelem Debreczenbe Kölcsey Ferencz-
hez, kit Berzsenyink által gyúlasztani akarok.« Kölcsey még 1811. 
decz. 6-án Kazinczynak írt levelében is elismeri, hogy a Berzsenyi
vel való találkozás férfiasabbá tette, levonta róla a »gyermekded-
bús alakot« és derültebbé lett általa, noha első találkozásuk óta 
Kölcsey bizonyos ellenszenvet érzett Berzsenyi iránt. 

Ezt a találkozást, Berzsenyinek 1810. márczius végén történt 
pesti látogatását, érdekesen írja meg Kazinczynak 1810. április 
27-én Szemere Pál. Az egyszerű, természetes modorú dunántúli H 

költő vadócznak látszott a finom »manierű« Szemere, Kölcsey és 
Vitkovics szemében. Kissé elhízott teste sem illett a magas költé
szetben megvékonyodott pesti írók közé. Szerette a bort s Bihari 
muzsikáját, a mit Kölcseyék ki nem állhattak. Kinevette a férfiak 
közt váltott lelkes baráti csókokat, miket pedig a Kazinczy lelkes 
istenfiai szinte az irodalmi czéh formaságai közé számítottak. Ber
zsenyi tanultságban sem érte el a pestieket. ízlését józan gondol
kodása, nem a német vagy franczia divatos aesthetikusok szabá
lyozták. Beszédén és kiejtésén nagyon megérzett vidékének tájszólása. 
Mindezek a tulajdonságok egy cseppet sem voltak alkalmasak a 
pesti írók meghódítására. Kölcsey összevitatkozott vele Kazinczy 
nyelvtani elvein, Kotzebuen és »nevetett orra alatt, midőn Berzsenyi 
Harmóniát, Melanchölíát ejtett kimondásában«. Berzsenyiről az volt 
az írók általános véleménye, a mit Vitkovics 1813. június 29-én 
így ír Kazinczynak Berzsenyi második pesti útjáról (1813. május 
21.) szólva: »Az ő szép munkái és külsője között Ég, föld a 
külömbség.« 

Kölcsey egyelőre még önmagának sem merte megvallani, 
hogy Berzsenyi nagyságába vetett hitét ez a találkozás jó rész
ben lerontotta. 1810. május 6-án Kazinczyhoz fordul, hogy inga
dozó lelke egyensúlyát ismét visszanyerje. Megkérdi a mestertől 
kereken és váratlanul, mert a levél tárgya egészen más: »Berzse
nyiről mi légyen Édes* Uram Bátyámnak Ítélete Szemerének hű 
leírása után ki instáljuk, mert az a Nagy ember nekünk fejünkbe 
nem fér.« 

A kérdésre csakhamar megjött a várt vélemény (1810. május 
12.): »Én őtet csak verseiből s a mi Szemerénk tudósításából 
ismerem. Versei igen szerencsés poétát, levelei igen nemes lelkű, 
nagy talentomú s tüzű embert, hazafit s barátot mutatnak. Mit 
kell ítélnem a Szemere leveléből, azt ti nálam nélkül is tudjátok, 
kedves barátim. Régen gyanítottam s most látom mind a Szemere 
leveléből mind a hozzám írt tulajdon leveléből, hogy ő eggy kis 
Sonderling, eggy kis Rousseau, s az Géniétől nekem nem váratlan 
dolog. Nem kedves érzést tett benne, hogy némelly darabját kire
keszteni valónak mondottam s némelly sorait, szavait gáncsoltam.« 

Ezt a véleményt Kölcsey a magáévá tette. Elismeri Berzsenyi 
genialitását, de megrója különczségeit, s hibáztatja ifjúkori költe
ményeinek fölvételéért, noha ezek a lélektani kritikusnak a fejlődés 
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szempontjából megbecsülhetetlenek lettek volna. Berzsenyi verseit 
már a Helmeczy által rendezett első kiadás megjelenésekor akarta, 
bírálni, de lemondott szándékáról. Három év múlva a második 

'kiadáskor annál könnyebben újra kezdhette. Az első kiadás elolva
sása után írja Kazinczynak 1813. szeptember 15-én: »Berzsenyi 
kijött, de mint jött ki! bosszúsággal vagyok eltelve mind Berzse
nyi, mind Helmeczy eránt. Temérdek rossz dalt eresztett ki az 
első s ezen utolsó nem illő szabadságokat vett magának. Legyen 
ő, mint akar: de ha Berzsenyi az, a minek a versgyűjtemény 
mutatja, úgy sajnállanom kell, hogy poétáink nem egyszersmind 
Kunstrichterek is. Oh, az isteni Matthisson! Ennek stílusával együtt 
lelkét is be kellett volna szívni Berzsenyinek. Csudálva látom, a 
mit máskor nem láték, hogy Berzsenyiben a stilus praeponderal t 
hányszor van olyan, mint ez is: a »dythirambok láng körében« 
lélek és értelem nélkül. Én Daykával maradok, ki mint kezünkben. 
van, mind eddig egyetlenegy literaturánkban, és sokaknak mások
nak is azt kiabálnám, a mit már ma egyszer leírtam: Non satis 
est pulchra esse poemata, dulcia sunto.« 

Kölcsey a Berzsenyiről szóló bírálatot többször átdolgozta. 
Megielenését utóbb el is tiltotta, mint maga beszéli a Korner Zrí
nyijéről írt munkájában, de Vitkovics a tilalmat nem vette figye
lembe. A kézirat nem csak nyomdába került, de még meg is cson
kították. Ez a Kölcsey említette hézag valószínűleg a kritika 
bevezetése és a tárgyalás között van. 

Berzsenyi szerette a méltányos és igazságos kritikát, de 
1817-ben már lelkét kikezdte a kór, rendkívül érzékeny, betegesen 
ingerűit volt. Mikor elolvasta a bírálatot, éktelen haragra lobbant.. 
Különösen gúnyos hangja bántotta, s elfogultságában egyenesen, 
személye ellen intézett igaztalan támadásnak tekintette. Pedig Köl
csey bántani nem akart,1 de ebben az időben ő is nélkülözte lelke 
egyensúlyát. Személyes emlékei se ajánlották neki Berzsenyit s így 
történhetett, hogy tollát alaposabb gondolkodás nélkül megnyomta. 
Ő, mint a Kazinczy által képviselt német-görög classicismus híve,, 
különben sem helyeselhette volna mindenben Berzsenyi költészetét, 
melyben több a latin zamat mint az új irány, szerette, de a zavaró 
momentumokat leszámítva, mindenesetre enyhébben szólt volna még-
a hibákról is. Berzsenyi erős támadása aztán csak nyakasabbá 
tette, legalább egyelőre s a kimondott szóért állta a sarat. 

A köz felzúdulásban érdekes megfigyelni Kazinczy viselkedé
sét. Mind a két fél barátságát meg akarja tartani, s okos hajós-

1- ként evez az árban. Berzsenyi egy dühös levélben kér a bírálat 
ellen tanácsot Kazinczytól. Ebben kiönti mérgét Kölcsey ellen, a. 
ki őt cum gentibus megtámadta. »Én ennek a pimasznak kamuti 
szeméből már akkor semmi jót nemTnéztem, mikor nékem a Pesti. 
kávéházba egy öl Jiyekegő verset hozott. A rossz ember, minthogy 

1 1831. okt. 21. Döbrenteihez. 
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építeni nem tud, rontani akar.« * Kazinczy azt ajánlja neki, hogy 
védelme inkább ügyére, mint személyére szorítkozzék, egyben hang
súlyozza, hogy Kölcsey — úgy tetszik — többet olvasta a német 
aesthetikusokat, mint szükség volt. »Neki semmi sem jó, még az 
sem jó, a mit eddig csudált, s azt hiszi, hogy éppen nem hala
dunk, hogy literatúránk éppen nincs s nem is lesz.« Később is 
kifejezi, hogy Kölcseyvel nem mindenben ért egyet, sőt elitéli,2 

pedig ezeknek a kritikáknak ő volt a megindítójuk. Állításaik közt 
több olyan akad, melyek szintén a Kazinczy szellemére vallanak. 
Olvassuk csak el Kazinczy 1817. május 6-án Kisbez írt levelét. 
Megtudjuk ebből, mit törültek a Tud. Gyűjtemény szerkesztői 
Kölcsey bírálatából, s világosan láthatjuk, mennyire fedte egymást 
a mester és tanítvány véleménye. Az említett levél egy része így 
hangzik: »Trattnernek ma vett leveléből értem, hogy Horvát 
István azt kívánta KölcseytŐl, hogy a Berzsenyi Verseinek Recen-
siójokból húzzon ki két §-t, mellyekben az állott, hogy a Magyar • 
eddig nem birta a Dalok Lelkét (den Geist der Lieder), mellyben 
a Ráczok megett áll. Ez az én tisztelt barátom Horvát hongrais 
enragé, még a nem valót is reánk szeretné raggatni, mihelytt általa 

fénylünk. Én azt hiszem magam felől, hogy én is a dühösségig 
magyar vagyok, de nem vagyok az a hazugságig. Poetai Ber
kemben áll egy ének Azzan Agáról. Azt Morlach nyelvből fordítá 
Göthe s Vitkovics könyv nélkül perorálgatja. Kivévén az eggy 
Zrínyit, nézzük meg a XVIII. század közepéig van-e Magyarban 
öszveséggel (vagy Helmeczisen öszveleg) annyi poetai becs mint 
ebben az -eggy dalban. Bizony nincs. Gyöngyösi szerencsés ver
selő volt, néhol szépen festett is, de csak so so, a mint Wieland 
mondja. Compositiója eggy latnyi sincs. Pedig Zrínyin kivűl a 
megmondott időig nincs valamire való Poétánk. Szabó Dávidnak 
vannak érdemei, de ő nem Poéta. Rájnis?« Kölcsey bírálatának 
bevezető részében nagyon hasonló nézetek foglaltatnak. 

Általában Kölcseyről nem szabad azt mondanunk, hogy ő 
Kazinczy szolgai utánzója lett volna kritikai elveiben. De tagad
hatatlanul az ő hatása alatt dolgozott e nemben, tőle kölcsönzött 
számos nézetet, de széleskörű olvasottsága és komoly gondolko
dása segítségével a kölcsönt megnövelte, kiszélesítette. Modorában 
nélkülözte a széphalmi mester aggódó figyelmességét, igazából 
nem engedett. Ellenségeit inkább állításai formájával, mint tartal
mával szerezte. i 

Daykáról akart még Kölcsey hasonló modorú bírálatot írni, 
•de ez sohasem készült el. A merész ifjú szavának romboló hatá
sától, mit Berzsenyin különösen észlelhetett, visszadöbbent. A Dayka-
kritikából csak egy kicsiny töredéket ismerünk Szemere Pálnak 

1 1817. szept. 8. 
a Lev. XV. 365. 414. sk. 1. 
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Kazinczyhoz írt leveléből. (Olv. 1817. júl. 2. és 3.) Himfyt és 
Daykát akarta benne összehasonlítani. 

A bírálatai nyomán kelt keserűségek sokára csillapodtak le 
mind Kölcsey, mind az írók lelkében.1 A kritikus »elroncsolt szív
vel és eltépett gondolatokkal« visszavonult a porondról jó időre, 
»mert a magyar literatura emberei nem érdemlik«, hogy egy sort 
is írjon miattuk. Belátta, hogy a magyar írók még gyűlölik az 
erős hangú és meggyőződésű kritikát. Könyvei közé temetkezett 
és folytonosan tanúit. Sokszor hetekig nem mozdult ki szobájából. 
Áttanulta Herder nemes gondolatait, Lessing bátor dramaturgiáját 
és a korabeli valamire való összes aesthetikusokat. Herder philo-
sophiája megtermékenyítette gondoskodását és szélesebb látókört 
nyitott meg előtte. Magasra emelkedett Kazinczy kicsinyességet 
fölé, s összefoglaló, organikus egységben kezdte látni a nemzetek 
életét és az irodalmukban, népköltésükben megnyilatkozó szellemet. 
Kora nemzeti mozgalmai s az öntudatra ébredt magyarság, miben 
neki is jó része van, csak még jobban megbecsülteti vele a nem
zeti sajátságok értékét. Lessing pedig, karöltve a szárnyát bonto
gató magyar színészettel, a játékszíni költészet fontosságára teszi 
figyelmessé. 

Közben történik valami, a mi a széphalmi Mestertől elide
geníti nemcsak elvekben, hanem személyileg is. Nézeteik már 
régebben nem fedik egymást. A mélyen gondolkodó Kölcsey, ki 
később is a »pragmatikus kritikát« hirdeti, nem igen helyeselhette 
önállósága növekedtével a logikátlan, hamar és szinte ok nélkül 
lelkesedő rajongót minden dolgában. Kölcsey elméje érettebb volt 
és látta a jövőt: a nemzeti és eredeti diadalát, az utánzó iroda
lom napjának lehanyatlását. Véleményét erősítette az ú. n. üiasi 
pör (1823 — 1826). 

Kazinczy kiadta Vályi Nagy Ferencz Ilias-fordítását. Ebben 
Kölcsey az első éneket kevés változtatással a maga munkájának 
találta és egy Szemeréhez írott levélben visszaköveteli jogos tulaj
donát. Kazinczy aztán megmagyarázta a dolgot: ő leírta magának 
Kölcsey nála kéziratban megfordult fordítását, a mit később Vályi 
Nagynak megmutatott, sőt buzdította, hogy készülő művében hasz
nálja föl. Innen származik a nagy egyezőség. 

Kazinczy eljárása mai mértékkel mérve nem menthető, de 
az a kor, mikor ez megtörtént, nem ítélhető meg a mi fogalmaink 
szerint. Más viszonyok voltak azok és más volt az emberek esze
járása. A fő az irodalom ügye volt, mellette az egyéni érdekeknek 
teljesen háttérbe kellett szorulni. Nem azt nézte Kazinczy, hogy 
kicsoda fordította le az Iliast magyarra, hanem annak örült, hogy 
van immár egy ilyen alkotásunk is. A fordító neve a czímlapon 

1 Mind e felzúdulásokról részletesen szól Szegedy Rezső az Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1897. (XXI.) évfolyamában (»Kölcsey aestheíikai dolgo
zatai.«) Szorgalmas munkáját e dolgozat kiegészítéséül méltán ajánlhatjuk az 
elolvasásra. 
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szinte elenyésző csekélységnek látszott előtte. Az irodalom egy 
szükséges művel gazdagodott, más alig érdekelte. Nem annyira 
a minőségre, mint inkább a mennyiségre volt gondja. 

A pör annyiban képez nevezetes eseményt Kölcsey kritikai 
pályáján, hogy végső lökést adott a Kazinczy irányával való teljes 
szakításra és kényelmes határjelző Kölcsey kritikusi fejlődésének 
két korszakában. 

A pörben Kölcsey méltóságos magatartást tanúsított, de bizo
nyos rezignáczióval emlékszik Kazinczyra, kiről mint »ifjúságom-
barátjáról« beszél, s »emlékezteti őt azon baráti helyhezetre, mely
ben akkor egymással állottak«. Fáj neki, hogy pörbe keveredett 
azzal, »kinek ügyéért sokat szenvedett«. 

II. 

Minél messzebb távolodott érzelmeiben is Kazinczytól, annál 
inkább közeledett Szgmeréhez, régi jó barátjához. Mikor ez meg
indította az Elet és Literatúrai, Kölcseyt is rávette, hogy rég 
eldobott kritikai tollát újra fölvegye. Azonban az érzékeny lélek 
régi sebei nem hegedtek be egészen s egy-két jelentéktelen esetet 
leszámítva a concrét kritikától, mely személyekre és egyes művekre 
vonatkozik, tartózkodott. Inkább az abstract kritika, az aesthetikai; 
elmélkedés határai közt mozgott. Még Korner Zrínyijének bírálatát 
is ide kell számítanunk, mert itt nem magyar íróról, hanem egy 
halott németről van szó, s a kritika annyira kiszélesedik, hogy a 
tragédia elméletévé lesz. Keserű tapasztalatai voltak az »autor-
ingerlés« veszedelmeiről, azért ilyen közvetett úton igyekezett 
íróinkat tanítani s fejlődő irodalmunknak hasznos szolgálatokat tenni. 

Az Elet és Literatur a 1826-ban Kölcsey »Nemzeti Hagyo
mányok« czímű dolgozatával nyílt meg (I. 15—59. 1.). A rövid 
értekezés tele van eszmékkel, s ha bőven akarnók ismertetni, szinte 
az egészet le kellene újra nyomatnunk. E helyen nem is terjesz
kedünk ki minden állítására, csak azokat a részeké? említjük megr 
a melyek az irodalomtörténeti kritika szempontjából fontosak.1 

Elfogadja és magáévá teszi Herdernek azt a gondolatát, , 
hogy a nemzetek élete hasonló az egyénekéhez, csak — termé
szetesen — arányaiban különböző. Ezután igyekszik jellemezni a 
nemzet ifjúságát és férfikorát. Abban a regényes színezet uralko
dik, melyben többnyire az érzelem jut szóhoz, ebben az értelem 
kormányozta akarat ül diadalt. A költészet, a mi a nemzet egyik: 
legfőbb szellemi megnyilvánulása, szintén megérzi ezeket a koro
kat. Kifejti ezután, hogy nagy irodalom csak a nemzeti hagyomá
nyok alapján és ezek tiszteletben tartásával lehetséges. Világos bizony-

1 A Nemzeti Hagyományok részletes elemzését és méltatását Pap Károly
végezte el székfoglaló értekezésében. (Debreczeni akadémiai értesítő, 1907/8.> 
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sága ez a tény annak, hogy Kölcsey messze a jövőbe látott és kortársai
nál jóval nagyobb tehetséggel ítélte meg az irodalmi mozgalmakter— 
meszeiét. »A hagyományokat — szerinte — a nemzet gyermek- és 
ifjú kora alkotják s a nagy nemzeti költő olyankor szokott szü
letni, mikor a nemzet a férfikorba lép, de az értelem fényénél sem 
hanyagolja el ifjúsága regébe vesző napjainak emlékét.« Az ilyen
kor született költő, szintúgy lángkebellel mint az előbbi kor gyer : 

meke, de kitisztultabb fejjel és gazdagabb ismeretekkel, midőn az 
-őtet körülvevő élettől elvonul, természetesen egy jobbat, szebbet, 
belsőjével rokonabbat keresni kényszeríttetik. Boldog ő, ha ezen 
jobbat, szebbet s rokonabbat saját hazájának régiségeiben felleli. 
A költő, ki nem lel magának a régiségben kielégítő világot, nyug
talanul csapong czél és határ nélkül magából kifelé; s vagy eltom-
pulás a végtelenségben, vagy megromlott képzelődés a formátlan
ságban, vagy vészes érzelékenység az eped és által lészen csapon-
gásának következése.« 

Nemzeti hagyomány és nemzeti költészet szoros összefüggés
ben vannak. S itt Kölcsey elmélete szavakba foglalja azt, a mit 
a nemzeti romantikus eposzírók megvalósítottak: »a nemzeti poésis 
-a nemzeti történet körében kezdi pályáját, s a lyránák később 
feltámadj s individuális érzelmeket tárgyazó zengése is csak ott 
lehet hazaivá, hol az a nemzeti történet régibb Múzsájától kölcsö
nöz sajátságqt, s személyes érzeményeit a nemzeti hagyomány és 
nemzeti megnemesített életkör nimbusán keresztül sugároztatja«. 

A dolgozat további fonalán a görög és római költészetről 
szóló rész sok érdekes nézetet tartalmaz, még sem kötheti le tel
jes mértékben figyelmünket. Úgy találja, hogy a görög irodalmat 
a nemzeti hagyományok tették kiválóvá, míg Róma írói legnagyobb 
részben idegenek maradtak saját hazájukban, s műveik a görö
göktől elszedett hadizsákmány benyomását keltik. A görög nem
zeti jellemmel éles ellentétben van a római kozmopolitizmus. 

Az új Európa költője sokban hasonlít a rómaihoz. Van 
benne elég világpolgáriasság, vidámsága sem oly derűit, mint a 
görögöké, hanem annyi komolysággal vegyül, hogy a humor saját
ságos lelkiállapota keletkezik benne. Vallása és műveltsége sokkal 
inkább egyetemes jellegűek, hogysem a nemzeti érzés szűkebb 
keretébe szorítanák. Nem érintkezhet oly közvetlenül népével, mint 
a görög költő, nem is ír az egész népnek, csak kisebb csopor
toknak. 

Látszik, hogy Kölcsey szeme előtt a görög népköltő lebegett 
ideálként, kinek szavát a nemzet kicsinyje és nagyja egyformán 
érti és élvezi. A korabeli költészet ugyan messze járt ettől az 
•eszménytől, mely egyszer mégis megvalósult Arany és Petőfi köl
tészetében. Kölcsey az ő eszmei előfutárjuknak tekinthető. 

Áttérve most már magunkra, fájdalommal látja, hogy a mi 
nemzetünk hőskorának emlékeit talán a rajtunk dúló viharok, talán 
.az unokák vétkes elhűlése a feledékenység hamvával takarták be. 
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Hiszi, hogy a mi ifjúságunk sem szűkölködött regényesség nélkül. 
De Mátyás korában, mikor legalkalmasabb lett volna az idő igazi 
nemzeti költészet keletkezésére, a király idegenkedvelése és szigo
rúsága miatt az óhajtott gyümölcs elmaradt, a mit a későbbi 
napok viszályai és török hordái még jobban késleltettek. Szenve
désünk emléke a »szegény bujdosó magyar« elnevezés, tetteink 
visszhangja a »dicső nemzet« czím. Szenvedés és hősi tettek for
málták a magyar lelket sentímentalissá. : Találóan jegyzi meg 
Kölcsey, hogy a mi sentimentalismusunk más, mint a többi 
népeké: ezeket érzelgőssé teszi a szerelem, minket a haza és a 
nemzet sorsa. Ezért vigad sírva a magyar. Ha ilyen okok miatt 
nagy nemzeti költeményünk nem alakult is ki, van azért valamink, 
a mi kárpótol. És ugyan mik ezek? A népdalok. A felelet Cso
konai kritikusától kissé váratlan, de rögtön megértjük, ha Herder-
nek a népdalokról szóló gondolatai és a német romantika aesthe-
tikája jutnak eszünkbe. Kölcsey sem zárkózhatott el ezektől az 
eszméktől, mik friss fuvallatként hatottak az egész Európa nemzeti 
irodalmaira. A nép iránt, s szellemi kincsei iránt először az aes-
thetikusok és a költők érdeklődtek, csak azután, talán éppen ebből 
kifolyólag, a politikusok. A jobbágyság felszabadulása a népköl
tészet megbecsülésével kezdődik. 

A népdalokat két csoportra osztja: vagy történeteket vagy 
személyes érzelmeket énekelnek. Mondhatnók: vannak epikai és 
lyrai népdalok. Régibb epikai dalainkat többre becsüli az újaknál, 
mert azok a haza sorsával foglalkoznak, míg ezek »a felfüggesz
tett rabló s a szerencsétlenül járt lyánykának« emlékezetét tartják 
fenn. A lyrai dalokat szépen jellemzi: »A másodrendbeli dalok 
közt több poétái szikra csillámlik. Némelyekben/ha bár soronként 
is, való érzés, bizonyos gondatlan könnyű szállongás, s tárgyról 
tárgyra geniális szökdellés lep meg bennünket.« De annál elhibá-
zottabb a további állítás: »legközönségesebb charakterök nem 
egyéb mint üres, Ízetlen rímjáték, mely miatt a legidegenebb ideák 
egymással öszvefűzetnek, s a köztök olykor elvegyűlt egymáshoz 
illőbbel nevetséges tarkaságot formálnak.« Kölcsey még nem vette 
észre az igazi népdalokban rejlő összefüggést a bevezető sor és 
a többi között. Inkább külső hatások, mint belső meggyőződés 
terelte figyelmét a népköltészet felé. 

Műköltészetünket az Emlékezzünk régiekről darabos ritmu
sától számítja és pedig egészen helyesen, mert ez az első olyan 
irodalmi emlékünk, mely a nemzet egészét érdekelhette. A refor
matio költészetét nem tudja helyesen méltányolni, talán az emlékek 
ismeretlensége miatt. Annál meglepőbb, milyen finom éleslátással, 
a. nemzeti és művészeti követelmények szigorú szemmeltartásával 
ítél a következő időkről. »Tinódi és egykorúi nem tevének egye
bet, mint az tenne, ki ujságleveleket foglalna versekbe.« Ez a 
klasszikus rövidségű ítélet így belekerülhet az irodalomtörténetbe, 
s többet mond, mint számos hosszú értekezés. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 3 8 
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Gyöngyösiben elítéli a római mythologiát, a leírási viszke-
teget, mit Óvidiustól kölcsönzött és az eláradozást. Csak rímei 
magyarok, de »melyik magyar ismerjen saját mezeire, ha rajtuk 
Pán fújja a sípot, s Tytirus hajhássza bárányait?« Művei olvasá
sához külön »antiquáriusi tudományt« kell szerezni. A helyett, 
hogy a rómaiak segítségével a mi körünkben emelkedtünk volna 
magasabbra, Gyöngyösiben szolgai utánzásra hajlottunk és az ő 
világukba igyekeztünk: ezért aztán itt is, ott is idegenek lettünk.. 
Egyik helyről a másikra pillantgattunk. 

Régi verselőink között az egy Zrínyi érdemli meg a költő 
nevet (a mit különben már Kazinczy is hangoztatott), »hanem ha 
talán Balassaval párosítjuk.« Bennünk van érzés, hazafiság. Tekin
tetbe véve, hogy mit ismert Kölcsey Balassi Bálint verseiből, nem 
csodálkozhatunk, ha hozzáteszi, hogy az ő heve a kegyeskedő 
gondolatok közt elhidegült. Zrínyiről pedig igaz, hogy a költőt 
alárendelte magában az államférfinak, a hadvezérnek. Siető kézzel, 
kevés művészi gonddal dolgozott. Darabos formája elfödte szép
ségeit, s Gyöngyösi ügyes verselése révén szinte egyedül uralko
dott a kicsiny magyar Parnassuson. Utánuk Faludi több lélekkel, 
Ráday szebb technikával énekelt, míg a francziások és az ó-clas-
sikai iskola hívei idegen minták utánzói lettek. Nem akadt Zrínyi
nél nagyobb költő,r mert ő az idegen formákba tiszta magyar 
tartalmat öntött. »Ő az olasz Muzát magyar lepelbe öltözteté, 
midőn egy az egész nemzetet közönségesen lelkesíthető történetet 
énekle; nyelv, erkölcs, szokások, hazafiúság és szín ő nála még 
mind úgy jelennek meg, mint nagyatyjának idejében voltának; 
magyar világot szemlélünk énekeiben megnyílni, magyar világot 
eltarkítva napkeletnek alakjaival, s magok ezen alakok arra szol
gálnak, hogy azon időnek szellemit még jobban erezhessük; min
den tett, mozdulat, lélekvonás, a történet századát festi előttünk; 
semmi újabbkori jelenet a scéna elől vissza nem kapja lelkünket, 
és az egésznek tekintete hathatósan érezteti velünk, mely szeren
csés a költő, ki vagy saját korának, vagy saját korához hasonló
nak tetteit zengheti! Minő kár, hogy magyarjaink őtet oly későn 
tanulják ismerni!« 

Zrínyinek ehhez a jellemzéséhez sem hozzáadni, sem belőle 
elvenni nem lehet. A mit Kölcsey hangoztat,' hogy t. i. Zrínyi első 
sorban hazafi s lelkesítő igaz történetet akart írni, azt Thűry 
Józsefnek sikerűit tényekkel bebizonyítani. 

Bessenyei Attilái, Budái, Hunyadijai névben magyarok, de 
valójában »franczia mindennapi emberkék«. Az ő munkássága intő 
példa arra, hogy milyen nehéz az idegen világból a nemzetibe 
visszatérni. 

Ányos költészetében, mit kelleténél hosszabban fejteget, van 
nemzeti szellem, de a sokat igérő bimbó virágzása előtt elhervadt. 

A költészet történetéből azt látja Kölcsey, hogy igazán hatá
sos, nagy költő csak akkor lehet valaki, ha munkássága a nem-

± 
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zeti hagyományokban gyökerez. Az eposz, a lyra, a dráma mind 
ide tartozik visszatérni. S mint kora mozgalmainak jó ismerője 
hangoztatja, hogy kivált a »játékszini költészet« kínálkozik a nem
zeti szellem legfőbb ápolójának. Egy nemzeti drámaíró »műveiben 
alkotná össze magát azon való költői tartomány, melyben a mago-
sított nemzetiség tulajdon hazáját föllelné«. 

Ez a »Nemzeti Hagyományok«. 
Egyes részei nagyon problematikus értékűek (a korok", nagy 

költő föllépte), de ezek a legkevésbbé eredeti gondolatai. A mit a 
magyar irodalomról mond, az nemzeti irodalmunk philosophiája 
lehetne. Megállapodásai Toldy Ferencz révén a köztudatba mentek 
át és jó részük irodalomtörténeti dogmává vált. 

Az Elet és Literatura szerkesztősége arra igyekezett, hogy 
a közölt költői művek után mindjárt a bírálat következzék. Részben 
ennek az eljárásnak köszönhető, hogy a magyar irodalom egyik 
legjobb dramaturgiai dolgozata létrejött. Ez Kölcseynek Korner í 
»Zrinyi«-jéről írt kritikája, melyet Szemere Pál fordításának alkal
mából birált meg. Gondolatmenete a következő: A bevezetésben 
lyrai hangon kezdi. Lefeküdt, de nem jő szemére álom. Fölkel hát 
és levelet ír barátjához Korner Zrinyi-jéről, mit a játékszínben 
látott. 

Sajnálja Szemerét, hogy ilyen mű fordítására pazarolta ere
jét, mert »a Korner Zrínyije, kedves barátom, német Zrinyi, s 
mivel az az austriai verselő katona sem a mostani, sem annyival 
inkább a régi magyar világot nem ismerte, nem is tehette által a 
szigetvári hőst a maga valóságos alakjában a játékszínre«. Német 
köntösbe (hozzátehetnők: a Werther érzelgős német köntösébe) 
bujtatta a magyar daliát, s a mi sikert még igy is aratott, csak 
a magyar tárgynak és honfiúi lelkesedésünknek köszönheti. Neki 
nincs kedve a kritikához, mit német mulatságnak talál és már 
szivéből gyűlöl, tehát más modorban akarja elmondani nézeteit. 
És evvel a fogással Kölcsey bírálata sokat nyer. A tágabb kor
látok közt a bírálat szabadabban mozog, s a kritikus kénye sze
rint áll meg, hogy egy-egy kérdést részletesebben megbeszélhessen. 

A »Zrinyi« eredendő bűnét abban látja, hogy nem a XVI. 
század fia, sőt nem is magyar, mert »mente és görbe kard, várfal, 
török-vérontás és halál nem tesznek még magyart, annyival inkább 
nem tizenhatodik századi magyart«. Az alakok az általánosság 
ködében vesznek el, nincs megkülömböztető jellemvonásuk; inkább 
typusok, mint egyének. Grillparzer és Müller »halálborzalmai« 
hatása érzik az egész darabon. 

Korner elhibázta már a kezdő lépést : a tárgyválasztást. 
Zrinyi nem drámai, hanem eposzi tárgy. Nincsenek történetében 
drámai helyzetek, jelleme nem fejlődik, hazaszeretete egyformán 
állandó marad. Ezt a fogyatkozást a német költő azzal próbálta 
helyreütni, hogy hősét nem csak mint hős hazafit, hanem mint 
férjet és atyát is föltüntetni kívánta. Elég sikertelenül! A bajnok 

18* 
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Zrínyi nem tudja magát a családi jelenetekben is egy pillanatra 
sem felejteni. 

Drámai mozgás, eleven élet nincs a darabban sehol. Más 
mozgás ugyan van mindenütt: kardrántás, esküvés, ölelés, csók, 
ütközet, el- és visszafutkosás, fáklyaszikráztatás, puskaporcsattanás 
és még sok minden, de ez nem drámai cselek vény. 

Némi activitas ugyan észlelhető, csakhogy — szerencsétlen
ségre I — nem a kellő helyen. Szolimánban van egy kis tetterő, 
kezdeményezés, akarat, míg vele szemben Zrínyi, kit Korner főhős
nek szánt, a puszta szenvedőlegesség, a passivitás terén marad. 
Ki látott ilyen sorsában megnyugvó hőst, a ki nem akar a bajból 
szabadulni, ha kell, óriási küzdelmek árán? Meghathat-e az ilyen 
bennünket? Lehetünk részvéttel sorsa és személye iránt? Bizony 
a Korner jellemei nem sikerültek, s egy sincsen közülük gyöngébb, 
bizonytalanabb kézzel rajzolva, mint éppen Zrínyi. A német költő 
tele van bombasttal és carricaturákkal, de nincs híjával a lyrai 
tehetségnek, tehát mikor drámában sántikál, akkor is »hire és 
akaratja ellen felvett személyei helyett maga declamálgat«. 

Kölcsey helytelennek tartja Schlegel felfogását, ki azt hiszi 
a tragédia legfőbb nemének, melynek kimenetele nem leverést és 
megalázást, de felemelődést és lelkesedést szerez lelkünkben. Inkább 
részvétet kíván érezni, ez pedig csak akkor lehetséges, ha a hős 
küzd és szabadulni akar, de végre füstbe mennek reményei. íme 
a tragikum! kiált föl Lessing hangján. Körnernél ezt hiába keres
sük. Asszonyai is olyanok, mint férfijai. Jellemezni csak szavakkal 
tud, pedig jaj annak a drámaírónak, ki személyeit tettekkel nem 
mutatja be. 

De abban hagyja már, mert Korner nagyhangú, üres mon
dásai bosszantják. Végűi kikel rímei ellen, a mi alkalmat ad arra, 
hogy befejezésül ismét Berzsenyivel vitatkozzék. 

Végig tekintve ezen a tanulmányon, igazán sajnálhatjuk, 
hogy Kölcsey még nem ismerte a »Bánk bán«-t. Mennyire tudta 
volna ez a képzett fő ennek szépségeit méltányolni. Tanulmányá
hoz fölhasználta Schillert, különösen a Goethe Egmontjáról írt 
bírálatot, Voltairet, egyéni tapasztalatait és bőven Lessinget. 

Lessingtől tanulta, hogy a heroismus, mely csak hideg cso
dálatot kelt, nem való a tragédiába. A tragikum alapját szintén 
az ő nyomain haladva kereste a részvétben. Megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett Kölcsey az ébredő magyar drámairodalomnak, 
mikor hangsúlyozta, hogy nem szabad összezavarni a költői műfa
jokat. A csodálatos az eposzba való, a részvétet keltő a drámába. 
De nem követte mindenben vakon mestereit. Lessing szerinf a 
történet a drámaíró számára nevek repertóriuma; a költő teremt, 
s történeti tárgyaknál sem kell a tényekhez ragaszkodnia. A cse
lekvény belső valószínűségének bátran föláldozhatja a történeti 
látszatot, ha a jellemre fekteti a fősúlyt. Vele szemben Kölcsey a 
történelmi hűséget és a köztudat figyelembe vételét hangsúlyozza, 
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talán Schiller hatása alatt. Ugyancsak Lessing szerint a jellemek 
inkább typusók; nem azt tüntetik föl, a mint valaki beszél és 
gondolkozik, hanem a mint a hozzájuk hasonló az adott körül
mények közt beszélhet, míg Kölcsey ezt a nézetet nem fogadja el. 

Azt hiszem, hogy a Nemzeti Hagyományok írója, miután 
a játékszini költés fontosságát hangsúlyozta, örömmel, sőt terv-
szerűleg vállalkozott Korner Zrínyijének megbirálására. Nem 
haragított meg vele senkit és ezzel kapcsolatban megmutathatta 
íróinknak az utat a jó tragédia felé. A tanítást folytatta a komi
kumról szólva [Elet és Literatura II. (1827)], a hol a vígjáték 
kellékeivel akarja olvasóit megismertetni. Ez a dolgozat nem lép 
föl az eredetiség igényeivel. A mennyire chef d'oeuvrenek mond
ható a Zrínyiről szóló tanulmány, annyira jelentéktelen ez. Keletke
zését annak köszönheti, hogy Kisfaludy Károly » Leány őrzŐs-je 
kritizálására szólíttatott föl, de ő a részletes bírálat helyett inkább 
ír általában a komikumról. Talán ebből Kisfaludy is, meg a 
közönség is többet tanul és a szóban forgó vígjáték értéke szintén 
megállapítható lesz, noha egy kevés kerülővel. Különben Kisfaludy 
Károly vígjátékait nem tartja rossz alkotásoknak. »íróink kicsiny 
seregében nincs egy is, a ki a komikum határai közt oly szép 
világításban jelent volna meg. . . . Vígjátékaiban . . . nem csak 
igen eleven elmésség uralkodik, hanem ezen elmésség bizonyos 
tiszta vidámsággal, bizonyos nemesebb színnel van elöntve, mely 
őtet a komikusok egyik igen veszedelmes örvényétől, a profanum 
vtilgus mocskosságai s darabosságai felé sikamlástól, híven meg
őrzi«. De még ezek nem azok a művek, miket ő vár. 

Az értekezésnek a komikum lényegére vonatkozó gondola
tait, mik Jean Paul, Kruge, Schiller, Lessing, de főként Bouterwek 
aesthetikájából vett kölcsönzések, figyelmen kívül hagyva, meg 
kell itt említenünk a nemzeti jellemvonások szükségének kieme
lését, mit Kölcsey nem forrásaiból merített. Gondolkodása ebben 
a korban teljesen a Nemzeti Hagyományok eszméinek hatása alatt 
állt. Ez a rész megérdemli, hogy szószerint idézzük: »A komikus 
elválhatatlan tagja a maga nemzetének és korának, e kettőnek 
kebeléből kell neki a kettő előtti ismeretes alakokat elővarázsolni. 
Tökéletes ismeretségben kell lenni egy felül a nemzetnek és kor
nak, másfelül az írónak egymással; s így fog történni, hogy a 
komikus oly behatással munkálhat a maga népére, mint nem 
semmi más költő. Ennélfogva azt, a mit az emberiség egész 
massájára nézve az egyetemiségben elveszt, a maga nemzetére 
nézve az individuális behatás szorosan concentrált erejében nyeri 
meg. Megtetszik innen, hogy a költésnek egy formája sem vár 
oly eredeti színeket mint ez, melyről itt szó vagyon. Parasitusok 
és sykophanták vágynak mindenütt, de ki fogja tagadni, hogy az 
athenaei sykophanta és a római parasitus külszíneiknél fogva a 
mieinktől nagyon különböznek? Kétségkivűl nevetséges dolgot 
vinne véghez, a ki magyar körülményeket akarván előadni, athe-
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naei sykophantát és római parasitust láttatna velünk. Nem kevésbbé 
nevetséges az is, midőn játékszíneinken idegenektől kölcsönözött 
vígjátékokat látunk, hol a nevek magyarrá vágynak változtatva; 
környülmények és gondolkozásmód pedig a magok külföldiségét 
merően megtartják. Mikor a német Amtmann tiszttartó név alatt 
magyar földön mind azon törvényes hatalmat gyakorolja, melyről 
itt mi semmit sem tudunk; midőn a párisi nótárius hosszú men
tében előáll s a magyar földesúr kisasszonyának házassági 
contractust ír, s több effélék: nem éppen oly visszás dolgok-e, 
mint egy egészen más körben az volna, ha a magyar ügyvédő 
a tripartitum czikkelyei helyett az angol parlament végzéseit hozo-
gatná föl; vagy ha a mi Májerünk a maga székesfej érvári híveit 
a Korán és Sonna szavaival buzdítgatná? Ha azt akarjuk, hogy 
magyar komikusok legyünk, itthon kell a komikumnak forrásait 
felnyitni; kölcsön, puszta formánál egyebet, nem vehetünk.« 

Az utolsó mondatot érdemes különösen megjegyezni, mert 
ez az e korbeli Kölcsey egész gondolkodásának kicsinyített képe. 
Az idegen formák nemzeti tartalommal való megtöltése körűi 
forog most minden kritikai eszméje. Látja, hogy a tapogatódzás, 
a kísérletezés ideje elmúlt, a tettek terére kell lépnünk és életképes 
magyar kultúrát teremtenünk. Az irodalom organisatiója a czéíja, 
mit a nemzeti különbözőség sikeres megmutatásával vél elérhe
tőnek. Ezért nem idegenkedik immár a nép gondolatvilágától, sőt 
ajánlja jellemének, nyelvének és szólásmódjainak megfigyelését. 
Igaz, hogy a vígjátékban is idegenkedik a nyers népnyelv hasz
nálatától és inkább óhajt ennek a figyelembe vételével egy külön 
vígjátéki nyelvet; de elvégre nem is kívánható, hogy Kölcsey a 
régi szélsőségből a másikba csapjon át. 

A Kazinczy által divatba hozott sonett-írásnak Kölcsey nem 
volt kedvelője. Szemere Pál sonettjeit megdicsérte ugyan egy bírá
latban, de ez az elismerés nem ér semmit, ha meggondoljuk, hogy, 
míg a szerzőt nem tudta, más volt a véleménye. így sem késik 
megemlíteni a sonett nehézségeit. A legfőbb veszedelmet pedig 
abban látja, hogy művelői a külső forma szigorúsága miatt »igen 
gyakran a belső formát, mely a való poesis, elvesztik szemeik 
elől«, s az eredmény »üres dagály, értelmetlen szórakás, nevetsé
gesen csengő concetti«. 

Még fölemelte tiltakozó szavát az ossianisták modorossága 
ellen (»Huba« ossiani költeményről), sőt régi mesterét, Kazinczyt 
sem kíméli. Izekre szedi pindarosi ódafordítását és kimutatja, 
mennyire nem hű a fordító munkája elveihez, mely az eredeti 
minden sajátságának visszatükrözését kívánja. Egyszersmind elítéli 
az idegen művek átköltései a jó fordítás helyett. 
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III. 

Ezután nem írt több bírálatot, de a Bajza Kritikai Lapok 
ez. folyóirata r II. kötetében összefoglalta kritikai gondolatait. 
(»Kritika«.) Érdekes ez -a munkája, mert megtudjuk belőle, 
micsoda szándék és micsoda elvek vezették őt gyűlölt munkás
ságában. 

Tudja, hogy az ember legnagyobb ellensége az önszeretet. 
Az írót is ez teszi tönkre, ha túlságos mértékben elhatalmasodik 
rajta. A mű jobbítgatását tartja a maradandóság egyedül való 
talpkövének, ez pedig hibakeresést, tehát kritikát tételez föl. Szoros 
vizsgálat alá kell venni érzelmet, gondolatot, ismeretet; részrehaj-
latlan szigorúsággal elválasztandó a jó a rossztól, a szép a rúttól. 
De téved abban, hogy az emberi tehetségek mindig egyformák 
voltak és így a józan ész a művészet számára is örökérvényű 
szabályokat állíthat. így szokott okoskodni a könyvek embere, 
a ki nem ismeri a világ örökös változását és nem látja, milyen 
kevés emberben van meg az a bizonyos »józan ész«. Úgy látszik 
Kölcsey Descartes-tal együtt abban a naiv hitben volt, hogy a 
józan ész van az emberek között legarányosabban elosztva. Ha a 
kritika egyetemes értékű törvényekre támaszkodhatna, könnyebb 
lenne a dolga, de merev dogmatismusba sűlyedne és a világ sok 
szép alkotástól lenne megfosztva. 

A komoly tanulmány szükségét az írótól már mi is megkí
vánjuk, még ha nagy lángelme is. 

Panaszosan jegyzi meg, hogy nálunk a kritikát korbácsnak 
tartják, s helyette inkább sarkantyút szeretnének. Megmutatja, hogy 
az irodalmi viszonyok bíráló szó nélkül nevetségessé lesznek. 
Azt sem szabad állítani, hogy hibáinkat a külföld előtt takargatni 
óhajtván nem kell nyilvánosan szellőztetni. Inkább magunknak kell 
őket észrevenni, hogy kijavíthassuk. 

Rang az irodalomban nincs. Ez azon helyes elv, mit Bajza 
is hangoztatott a Conversations-Lexikoni pörben. Eredetét bizonyo
san Klopstocknál (Gelehrtenrepublik) kell keresnünk. 

Az irodalomtörténetnek is szüksége van a kritikára, hogy a 
• hiányokat megjelölhesse és az irodalmi vagyont számon tarthassa. 

Nálunk igazán készült írók — úgy mond — alig akadnak. Leg-
-_. többen a nyelv alkotásával sincsenek tisztában. Mit várjunk akkor 

tőlük? Buzdítás kedvéért mellőzzük hát a kritikát? Ne, mert »csak 
a jót mutatni ki és elhallgatni a rosszat, fél tett, azaz, gáncsot 
érdemlő tett. A kritika, ha czéljának megfelelni akar, a literatura 
egészét tükör gyanánt tartozik visszaadni«. A külső forma mellett 
a jó kritikus nem feledkezik meg a tartalom értékéről sem. Ez olyan 
pont, a mi legjobban bizonyítja Kölcsey gondolatainak érését, 
mert a kezdő kritikus maga is hajlandó volt ebben vétkezni. 
Most már prózában és versben művészetet követel, lelkesedést a 
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méltó tárgyhoz és finom ízlést. Természetes, hogy a folyton
tanuló Kölcsey a kritikustól széleskörű tudási kíván, mert »más 
nem ítélhet idegen érdemről azon kivűl, kiben magában is érdem 
van«. Ha nem tetszése, hanem komoly aesthetikai elvek vezérlik,, 
csak akkor nyújthat pragmatikai fejtegetést. 

Ezek az elvek alig eshetnek kifogás alá, de túlságos magas
ságukat és merevségüket nem hallgathatjuk el. Kölcsey a kritikust 
szinte emberfölötti embernek szeretné látni, a ki mindent tud és-
ment a tévedésektől. Mi a kritikusban nem látjuk »a terméketlen
ség tehetetlen termelésvágyát«, de nem is helyezzük Kölcsey vei 
az alkotó művész fölé olymposi Zeus gyanánt. A kritikus nem az 
irodalmi berek főkapuőre, a kinek hatalma van oda beereszteni 
vagy kizárni valakit. A művészetben a subjectivitas objectivatioját 
látjuk, s a művészi alkotásoknak Önálló (művészeti) létet tulajdo
nítunk. Egy költemény a költő lelkének, álmainak egy darabja, 
mely megtestesült azért, hogy a többig emberek is'megismerjék,, 
megértsék és gyönyörködjenek benne. És itt kezdődik a kritikus 
szerepe. Ő a közvetítő az alkotók és a megértve élvezők között. 
Neki kell megmagyarázni a műalkotást, hogy megértsük a művész 
gondolatát, czélját s alkotása bennünk a kívánt hatást keltse. 
Neki kell éreztetni velünk a teremtő művész lelkét, mely a kér
déses alkotást létrehozta. Közben mutasson rá azokra a zavaró rész
letekre, a mik a helyes megértést megnehezítik, esetleg lehetetlenné 
teszik, s ezek fölfedésável tanítson. A következtetés is e szerint iga
zodik. A kritikus első kérdése tehát, hogy mit akart a szerző, a 
második, hogy mit tudott? 

Az ember társaságban él és a társadalom iránt kötelességei 
vannak. Ezért a további vizsgálódás az ethikai momentumokra
irányúi. Nincs-e az író szándéka veszélylyel a közösség (nemzet, stb.) 
életére, mert ez esetben föltétlenül elítélendő. Ha nem felejti el a 
kritikus, hogy a művészet »igaz álom«, mint Wagner oly szépen, 
mondatja Hans Sachsszal, azaz olyan álom, mely az igazság ere
jével hat, megfelel kényes hivatásának. A jó kritikus igazi Proteus. 
Sokat tanul, sokat lát, s munkája az egészséges fejlődés egyen-
getője. 

IV. • 

Kölcsey a magyar irodalomban az első kritikus, a ki igazán 
megérdemli ezt a nevet. Kritikai pályája első felében, mikor Kazinczy 
elveiért szállt síkra, a művészi formáért küzdött; a másodikban,, 
a melyet Herder nevével jelölhetünk, a nemzeti tartalmat követelte. 
Tette ezt, olyankor, mikor éppen ezekre volt legnagyobb szüksé
günk. Kritikai dolgozataiból ma is sok értékes gondolatot tanul
hatunk. Tele vannak tömve eszmékkel; stylusuk ugyan sokszor 
nehézkes, de a lelkesedés néha elragadja írójukat és ilyenkor lendü
letessé válik. 
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Kazinczy magyar írókat, Kölcsey pedig magyar irodalmat 
akart teremteni. Nem volt meg benne a széphalmi agg fiatalos 
optimismusa, sokszor kétségbe esett munka közben, de hivatását 
elvégezte, irodalmunkat gazdagította és színvonalát emelte. Tisz
teletet érdemel, mert mélyen gondolkodott. Gondolatai megindítá
sához külső hatásra, a mások véleményére volt szüksége, de 
azokat rendesen tovább merte gondolni vagy ki is merte javítani. 
A könyvekkel beszélgetett és szerette őket. Az ilyen emberben 
megvannak az eszményi kritikus legfőbb kellékei, miket azonban. 
az akkorinál tartalmasabb irodalmi állapotok lettek volna hivatva 
kicsiszolni és kifejleszteni. 

Eszméi győzedelme legnagyszerűbb emlékjele. 

DR. NAGY JÓZSEF. 
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