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zugos útjára akar-e bennünket magával vinni a szerző. De ha az első 
néhány lap bőséges vers-idézeteinek megpillantásakor nem hagyjuk ellan
kadni érdeklődésünket, később állandóan éber marad az, sőt egyre élénkebb lesz. 

Mészöly nem esztétikai szempontból nézi Kölcseyt, irodalomtörténeti 
érdekű megállapításokra is csak itt-ott, mellékesen kerül sor. Szerzőnk 
figyelme Kölcsey egyéniségének világnézeti oldalára irányul; nagy gonddal, 
biztos kézzel ás le ennek a világnézetnek gyökérzetéig, s mintegy gyökér
szálanként mutogatja meg, hogy a Hymnus c. költemény virága mindenestől 
mily természetesen, mennyire kimutathatóane világnézeti gyökérzetböl sarjadt. 

Kölcsey világnézetének különösen két ága érdekli szerzőnket: a val
lásos és a hazafias. Meglepő és találó érvekkel bizonyítja, hogy Kölcsey 
vallásos világnézetéről való eddigi tudásunk alapos tisztázásra szorul. Kölcsey 
némely nyilatkozatai alapján az a felfogás lett köztudattá, hogy ő protestáns 
létére s tizennégy évi debreceni kollégiumi diáksága ellenére a római 
katolikus hit világával érez lelki rokonságot. Mészöly éleselméjü fejtegetései, 
melyeken mindenütt érezhető Kölcsey költői, prózaírói és levélírói egész 
munkásságának, müvei minden sorának alapos ismerete, meggyőzően bizo
nyítják, hogy Kölcsey világnézetének hitelvi jellege határozottan református, 
a keresztyén egyházak történelmi életében pedig egyaránt meglátja és 
megrójja a katolicizmus és a protestantizmus hibáit, szeretetlen, világias
erőszakos kilengéseit. — Kölcsey hazafiúi-politikai világnézetének Habsburg-
ellenes, kuruc jellegét is elmélyedő figyelemmel és szellemesen elemzi, s 
csattanós sikerű érvekkel világít rá arra, hogy a Hymnus eszmemenete, a 
benne előforduló történeti mozzanatok, nevek, kifejezések mögött milyen 
szellemtörténeti távlat vaD, a legjellegzetesebb szavak és szókapcsolatok 
mennyire nein véletlenek, hanem részint a magyar irodalom múltjába több év
századnyira benyúlik az eredetük, részint Kölcsey egyéb írásaiban képződtek 
ki, s némelyikük igazi értelme csak Kölcsey egyéb írásain át lesz világossá, 
mert a cenzúra miatt a Hymnus szerzőjének óvatosnak kellett lennie mondani
valója megszövegezésében. 

Mészöly tanulmánya — Kölcsey jellemrajzának alkalmán át — nagy
szabású bizonyítéka annak, hogy világnézetünk mennyire áthatja és meg
határozza egész valónkat, 3 milyen mélyre lenyújtja gyökereit tudatalatti 
lelki világunkba és elődeinktől örökölt jellemvonásainkba is. Akinek világ
nézete származási és nevelkedési tekintetben hasonló gyökérzetű a Kölcseyével 
és Mészölyével, arra a teljes igazság erejével hat szerzőnk okfejtése. Más
fajta gyökérzetű világnézet talán más színezödésben látná ugyanazokat az 
adatokat és adatviszonyokat? Lehet. Ez a kérdés már kívül esik e cikk 
illetékességi körén. ZsiGMOND FERENC. 

Kerecsényi Dezső: Kölcsey Ferenc Budapest, Franklin-Társulat, é. n. 
(1941). 3-r., 143 1. 

A Magyar írók sorozatában másodiknak most megjelent Kölcsey-
arckép elgondolásában, vázlatában, módszerében és földolgozásában más, 
mint az eddigiek voltak, s a nélkül, hogy azoknak becsét és használható-
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ságát rontaná, új utakon keresi mondanivalóit Kölcsey Ferencről. Kereesényi-
nek, úgy nézem, elindulásakor az az önéletrajzszerű levél volt a vezetője, 
amelyet a költő, munkáinak gyűjteményes kiadása alkalmából, Szemere 
Pálhoz 1833 márciusában, még a pozsonyi diétáról, írt. Ebben is — hivat
kozik reá — Kölcsey önvallomásai érdeklik őt legjobban, miként a Kazinczy
hoz írott levelekben is, s ilyen gazdag tárháza az önvallomásoknak számára 
a költőnek minden irodalmi alkotása. Ezekre van leginkább szüksége; 
szemmellátható törekvése, hogy Kölcseyt belülről, önmagából értesse és 
magyarázza meg, egyéniségét belsejéből tárja föl. Céljához Horváth János 
módszerével és példájára jut el: egyrészt Kölcsey költői, majd írói fejlő
désének gondos és részletes elemzésével, másrészt Kölcsey és az olvasó 
közönség, a nyilvánosság viszonyának vizsgálatával. A kötetnek több mint 
felén ezek a fejtegetések vonulnak végig. Helyesen mutatja meg bennük 
Kerecsényi, hogy a nyilvánosságért, a költői babérokért epedő Kölcsey Ferenc 
nevét nem lírájából, hanem kritikai munkáiból ismeri meg a közönség; 
forma-, majd téma keresését — a költői önarcképtől a hazaszeretetig és a 
szerelemig, a rokokó-hatástól a népiesig — lépésről-lépésre kíséri figyelemmel 
eladdig, míg a Hymnusha,n költő és haza eggyéforrnak. A fejlődés rajzához 
tartozik annak megismerése, hogy Kölcsey a húszas évek első felének csekei 
magányában tudatosan fejleszti költői művészetét tovább s «vállalta, ami 
ellen eddig küzdött, a közönség nélkül való alkotást.» A Hymnustól és 
politikai költészetétől vármegyei és országgyűlési beszédeihez az igazság és 
a szabadság eszméje a híd, kritikai és esztétikai tanulmányai vezetik a 
nemzeti irodalom szemléletéhez, amelyet a nemzeti nyelv kérdésére fordítva, 
megint csak a politikához érkezett meg: most már a honpolgár cselekedni 
akarásához. Ez Kölcsey írói fejlődéstörténetének rövid vázlata, amely köré 
alkotó-művészetének belső megértetése jegecesedik. Sok meglepően találó 
megfigyelés és megállapítás gondosan, sőt szerves egésszé épített eredménye 
ez, egy egységre törekvő, szilárd váz, amelyet tömörré tesz egyrészt a szükre-
szabott terjedelem, — mindössze 9 kis ív az egész — másrészt az a helyes 
cél, hogy mennél többet beszéltesse magát Kölcseyt. 

A kötet — meg kell nyíltan és kertelés nélkül mondanunk — mégsem 
elégíti ki egészen várakozásunkat. Nem élesedik ki belőle Kölcsey ritka 
nagysága a maga egész valójában s Madách szavait kissé átalakítva, azt kell 
mondanunk róla: «nagyon hideg van itt e kebelnek» — Kölcsey alakjának 
felénk áradó melege hiányzik belőle. Egy passzív egyéniségnek képe ez, 
akinek belső küzdelmei is tárgyukkal és nem érzelmi vívódásaikkal mutat
koznak meg, nem a szenvedés rokonszenves rajzával éleződnek. Kerecsényi 
belülről, de nem Kölcsey lelki, főképen nem érzelmi életéből, hanem 
csupán irodalmi törekvéseinek öntudatosodásával világítja meg a költő 
pályáját. 

Mindezt — s e második hibája fokozza az elsőt — nem elbeszélő, 
hanem értekező előadásban fejti ki. Nem volna ez baj, ha művészien írt, 
terjedelmesebb essayt adna kezünkbe s a művelt nagyközönség kezébe. 
Ennek azonban ellene szól a stílus szokatlan nehézkessége, helyenként 
siváran fejtegető nem egy részlete. Néhány idézet igazolja állításunkat: 
«A kizárólagosságot igénylő . írói mivoltot a «közember» kereteket tisztelő 
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érzékével igyekezett ellensúlyozni.» (23. 1.) «Szerelmi líráját a kínzó lebegés 
állapotában rögzítette meg.» (32. 1.) «A költő-önarckép még mindig igen 
olvasmányhitelü volt, de néhány akarati jellegű szín rájutott megalkotójuk 
lelkéből is.» (35.1.) «Aktuális szerelmi hiányérzetét már most is halaványította 
azzal, hogy mint lírai tartalmat költői önjellemzéseivel társította: a szerel-
metlenség a költő csonkasága.» Ilyen, legalább is nehézkes mondatokhoz 
járulnak az olyan ellaposodó fejtegetések, mint pl. a Hymnusnkl'. «Az írói 
becsvágy csak a közösségben érheti el céljait, ennek a közösségnek látható 
megjelenése a hon; a költői hiányérzetnek tehát ez épúgy tárgya, mint a 
szerelem» (86. 1.), vagy a Parainesis egyik legszebb részleténél, hogy az 
«a totális patriotizmusnak kimondása.» (120. 1.) Nem ez az, amit emelkedett, 
szép stílusnak nevezünk, nem így hangzanak egy essay mondalai, de nem 
is ez az, amit Kazinczy «egyszerű szép»-nek mondott. S az olvasónak 
minduntalan megnyilatkozik egy «hiányérzete» : több, sokkal több lendületet 
keres a munkában. 

Még csak egy-két szépséghibába mutatunk rá. Egy kis ellentmondás 
mutatkozik két, egymást követő lapon (40-41.); az egyik szerint Kölcsey 
1814-ben, mikor Sámuel testvére megházasodik, elhagyja Álmosdot, mivel 
«nem tudta nézni a házi boldogságot.» A másik szerint elment Péczelre, 
Szemere Pálékhoz, ahol pedig szintén «fiatal házasok boldogsága várta.» 
Igaz, hogy «ez az emberpár» irodalmi műveltségű volt, de a «házi bol
dogságot» itt épen úgy néznie kellett, mint Álmosdon. — Kazinczy 
Sbakespeare-idézete Kölcseyről — ugyanezt az idézetet olvassa majd 
rá négy esztendővel utóbb, s több joggal, Berzsenyire — nem találó 
és túlzás ott (1817), ahol mindössze kétesztendei «elsüllyedésről» van szó» 
amelyre, Kerecsényi szavai szerint is, «termékeny magány» s egy lustrum 
múlva a Hymnus következik: a harang épen nem repedt meg, sőt csak 
ezután szól majd ércesen. Végül azt sem mérnök mondani, hogy Schiller 
Kindesmörderirijét a Gretchen bűnével Goethe «megnemesítette.» (Viszont 
nagyon sikerült dolog, hogy e motívumot szerzőnk Kölcseynek három alko
tásában s ily nagy összefüggésekkel világítja meg.) Országgyűlési beszédeiről 
— épen a nemzeti nyelv felé fordulása s a szabadság-eszmének vezető 
szempontja miatt különösen a magyar nyelv, a sajtószabadság s a lengyelek 
ügyében mondottakról — megemlítésüknél többet szerettünk volna olvasni. 

Ki kell még emelnünk, hogy a Csokonai-hatásból az anakreoni vagy rokokó; 
elemekig mindenre kiterjed figyelme s egy-egy különösen érdekes részlete, pl. 
hogy Kölcsey voltaképen magát sebezte meg legjobban a Berzsenyi-kritikával 
és az Hiász-pörrel, vonzó is. Egészében az a véleményünk, hogy Kerecsényi 
jól átgondolta könyvének tervét, alapos tanulmányok után szilárd vázat készí
tett, de a kidolgozásban egyetlen síkon maradt s ez a sík nem mutatja meg 
az igazi Kölcseyt teljes nagyságában ; másrészt nem fordított — talán idő 
híján — elegendő gondot a kimunkálásra. (A sietségre vall a sok sajtóhiba 
is.) Nem merjük azt állítani, hogy nem eléggé ihletett kedvvel írta munkáját, 
de azt igen, hogy kevés lendülettel. Amit adott Kölcseyről, újszerű s a maga 
síkján bőségesen gyümölcsöző volt, csak nem tükre Kölcsey mindnyájunkban 
£lő nagyszerű képének.' 
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