
CSETRI LAJOS 

KÖLCSEY CSOKONAI-BÍRÁLATA ÉS DÖBRENTEI 

1813 őszétől kezdve — Szemeréék közvetítésével — megindul a levelezés a két ifjú 
irodalmár között; Döbrentei, aki már szervezi a következő évben meginduló Erdélyi 
Múzeumát, munkatársat keres Kölcseyben, Kölcsey viszont - ha be nem vallott, sőt 
explicit módon tagadott céljai között e kapcsolatfelvételhez az is hozzá tartozhatott, 
hogy a leendő szerkesztővel teremtett barátságon keresztül közelebb jusson a vágyott 
nyilvánossághoz — a személyesen még nem ismert, csupán pesti barátai elbeszéléséből 
„ismerős" Döbrenteit elárasztja személyes és magas hőfokú barátságával és önvallomá
saival. A kettőjük természete, világ- és művészetszemlélete közötti jól érzékelhető különb
ségek ugyan rövidesen lehűtik ezen érzelmek hőfokát, viszont a kor elméletileg legmaga
sabb színvonalú magyar irodalmi levelezéséhez vezetnek, amelyek eredményei meglátha
tok Döbrenteinek az Erdélyi Múzeumban megjelent tanulmányában éppúgy, mint az 
1817-ben publikált jelentősebb Kölcsey-bírálatokban, különösen a Csokonairól és Ber
zsenyiről írottakban.- Legközvetlenebb eredménye azonban az, hogy Döbrentei egyáltalán 
rábírja Kölcseyt a recenzeálásra. Amikor ugyanis a kolozsvári szerkesztő barátnak nem 
szűnnek meg a fenntartásai Kölcsey ifjúkori lírájának homályosságával" kapcsolatban, 
s ezért drámaírásra biztatja fiatal barátját, Kölcsey e fölkérést olyan érveléssel utasítja 
el, amelyből világossá válik, mennyire kritikus szemmel nézi a hazai színházi s általában 
az irodalmi viszonyokat. Ezért, miután Kazinczyt többször is hiába próbálta megnyerni 
a Csokonai életművéről írandó kritika elvállalására, 1814. február 25-i levelében Kölcseyt 
kéri föl e recenzió megírására. 

Kölcsey nem készül el gyorsan az elvállalt munkával, mert az 1814-es év más, sürgő
sebb feladat teljesítésére köti le az energiáit, amelynek során ugyan sokat megtud saját 
kora magyar irodalmi életéről és vitáiról, valamint alapos nyelvészeti tanulmányokat 
végez, mélyebb poétikai tanulságokat azonban ebből a munkából aligha meríthet; nyelv
újítási vitairatuknak, a Felelet a Mondohtra c , Szemerével közösen írott művüknek a meg
születéséről van szó. 1815. március 6-án azonban már küldi első jelentős recenzióját az 
alábbi levélszöveg kíséretében: „íme, lerovom esztendős adósságomat; s küldőn Csokonai
nak új manieru Recensióját. Ebben a munkák recenseáltatásáról az író individualitására 
vitetik vissza az Olvasó; a mit a Recensensek tenni nem szoktak, és nem is szokhattak.. ."1 

Döbrentei válasza rövidesen megérkezik, néhány szempontból vitázva Kölcseyvel, 
amelyre újabb vitalevél a válasz. Ezek alaposabb megvizsgálása kettőjük irodalomszemlé-

1 Élet és Literatura. 1827. 113. 
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létének közös, illetve eltérő elemeire is rávilágíthat, de az az út, amelyre Kölcsey rálépett, 
a Kazinczy-példa és a Döbrentei-biztatás mellett saját lelkiállapotából is következik. Az 
előző évet, legalábbis a nyarát és őszét Kazinczyval és Szemerével töltötte, alkotó lég
körben, a Feleleten dolgozva, s ahhoz képest a korábban már megszokott magány most 
nagyon ingerli. A kegyetlen kritizáláshoz tehát belső lelki állapota is szállít muníciót, 
mint ahogy 1815. május 30-i levelében Kállaynak írja: „Azt írod, hogy küldenék neked 
újabb munkáimból, s kezdjem el írói pályámat. Ha tudnád, mint vagyok én, nem írtad 
volna egyiket is. Elroncsolt szívvel s eltépett gondolatokkal, emellett ily ingereltetésben 
mint minden hozzám hasonlók ily körülményekben vágynak, lehet-é egyebet írnom 
recenzióknál? 

Megéritek, hogy én még gonoszabb leszek, mint Beckers, és százszorta kegyetlenebb, 
mint Schiller, s kevesebbel gondoló, mint Kazinczy, vagy maga Klotz. Igenis; azon az 
úton vagyok éppen, melyen Klotz, s te azt könnyen megmagyarázhatod magadnak, ha 
gondolóra veszed, hogy én rousseaui karakterrel bírok, de iskolai neveltetésem volt, 
s a kritikát legelőször is a gonoszlelkű Voltairetől tanultam, vagy kellett tanulnom."2 

A továbbiakban pedig — talán némi öniróniával is — megfenyegeti azokat, akik az ő kriti
kái ellen antikritikákat mernének írni, hogy nem maradnak megválaszolatlanul. 

S ezt be is váltotta: még Kazinczy nemtetszését is kiváltva fog az Élet és Literaturában 
megjelent írásai sorozatában válaszolgatni Berzsenyi,.hagymázos" és hamar megbánt s rég 
visszavonni óhajtott Antirecenziójára. De kritizálásának önjellemzésére érdemesebb alapo
sabban odafigyelni, mert — bármennyire is saját ingereltetett lelkiállapotára fogja kritikái 
tónusát — rendkívül tudatosan látszik követni egy kritikai mintát, amely a német,.hivatá
sos recensensek" Kisfaludy Sándort annyira ingerlő mintája volt. Lehet, hogy a magát 
Klotzhoz hasonlítás gesztusa mögött is bujkál némi önirónia, én legalábbis érzek mögötte 
valamennyi tetszelgő játékosságot is, de hogy kritikai módszerét kétszer is hangsúlyozot
tan a BQotzéhoz hasonlítja, az nem lehet véletlen. Ez a hallei professzor ugyanis hatalmas, 
de kissé iskolás klasszika-filológiai műveltségének birtokában, kritikai lapok szerkesztője
ként és egy kritikai irányzat vezéralakjaként a kor német irodalmának legjelentősebb érté
kei ellen vívott késhegyig menő irodalmi csatákat, s a filozófiaibb igényű, az angolos pszi
chológiai esztétika szellemét meghonosító irányzatokkal (Mendelssohnnal, Garve-val), 
valamint Lessinggel és a Sturm und Dranggal induló német idealizmussal szemben keresz
tes hadjáratokra vállalkozott, úgy, hogy az őt eleinte még nagyra becsülő és a Fragmente-i 
későbbi köteteiben is vele kapcsolatban csak enyhe és óvatos fenntartásokat hangoztató 
Herder ellen is olyan kritikai hadjáratot szervezett, amely még a megértő hermeneutika, 
a jóindulatú és javító szándékú kritika bajnokából, Herderből is előcsalta a Kritische Wäl
der oroszlánját. Kölcsey tisztában van azzal, hogy ezzel a kritikai szellemmel együttjár egy 
jó adag iskolásság és a normativitás szelleme, és ezt tudatosan vállalja is, bár tudja, hogy 
visszhangja számára aligha lesz kedvező. A rousseau-i érzékenység itt kb. az együttérző és 
enyhe kritikát jelentené, s bár természetére ezt tartja jellemzőnek, kritikai tevékenységé
ben inkább a voltaire-i éles racionalitás szellemét akarja követni, vagyis nem a megértő, 
relativisztikus és historicista herderi, hanem az örök érvényűnek vélt normák szellemében 

2 Kölcsey Ferenc Összes Munkái. Bp. 1960. Dl. 179-180. 
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fellépő racionalista kritikai gyakorlat eszményét vallja magáénak, s ennyiben Kazinczy hű 
tanítványának tűnik. Hogy kritikáiban mily mértékig és mely mozzanatokban jelentkezik 
ez a vállalt hagyomány, s hol mutatkoznak ezt meghaladónak látszó jelek, ezt érdemes 
áaposabb vizsgálatnak alávetni, s a Csokonairól írott kritikának alaposabb szövegértelme
zésével erre kísérletet is teszek a következőkben. 

A Csokonai-kritika 

E kritikával kapcsolatban a hagyományos magyar szakirodalom álláspontja meglehető
sen ambivalens volt. E kritikában jelentkezett először egy, a Kazinczy-féle kritikai gyakor
latot filozofikusságban és a vizsgálat mélységében messze meghaladó új recenzensi praxis, 
amely ráadásul azzal, hogy a hagyományos klasszicista iskolás recenzió szellemétől eltérve 
nemcsak a művekre koncentrált, hanem az alkotóra is, a sokáig uralkodó romantikus 
alapú irodalomszemlélet igényeit is megközelítette; ugyanakkor azonban a romantikusan 
félreértett és ezért nagy originális (romantikus értelemben originális) költőnek tekintett 
Csokonai „leminősítése" miatt alaposan el is marasztalták. Ami ezzel a képpel szemben
állónak tűnt Kölcsey recenziójában (pl. az, hogy eleinte iskolás verselőnek, majd az ola
szok, később Bürger utánzójának tartja, és így épp a romantikushoz hasonlóbb originali-
táseszmény mércéjét vele szembefordítva marasztalja el), a gondolatmenet belső ellent
mondásaként könyvelték el. Tény azonban az, hogy amit az utóbbi évtizedek Csokonai
filológiája jelentőset teremtett, a kritikai kiadás melléktermékeként vagy a munkálatai 
során felmerült új ismeretek rendszerezésében, főleg Szauder tanulmányaiban (pl. a Sen-
tentia és picturában) és a korábbi romantikus Csokonai-képpel vitázó Martinkó András 
Csokonai-tanulmányában,3 az mind Kölcsey recenziójának részletmegállapításait igazolja; 
szinte azt mondhatnánk, hogy Csokonai-szakirodalmunk most kezd fölemelkedni Kölcsey 
kritikájának egykori magaslatára. 

Kölcseynek csak a szemmértéke volt kettősen hibás: egyrészt az originalitásnak olyan 
mércéjét alkalmazta Csokonai életművével szemben, amely modernebb volt annál, amit 
Csokonai kora az originalitás mércéjeként megkövetelt akár a legjelentősebb íróktól is, 
lévén klasszicista gondolkodású és ízlésű kor, másrészt viszont a klasszicizmusnak is egy 
olyan követelményrendszerét fordította szembe Csokonai életművével, amelyen mérve 
még Csokonai originalitásának tényleges értekei is jórészt leértékelődtek. 

Régi közhely, hogy hatott e recenzióra Schillernek Bürgerről írott híres bírálata.4 

A kulcsot maga Kölcsey adja a kezünkbe, azzal, hogy Csokonait Bürgerhez hasonlítja, és 
ennek kapcsán megemlíti Schiller bírálatát. S a recenziót kísérő levél már idézett kiemelé
se arról, mi a bírálat újdonsága - „a munkák recenzeáltatásáról az író individualitására 
vitetik vissza az olvasó"5 - , szintén Schiller eljárására megy vissza, aki a klasszikához 

3 MARTINKÓ András, Vitéz Mihály siratása, in Teremtő idők. Bp. 1977. 5-54. 
4 Csak TAXNER-TÖTH Ernő, A kritikákat író fiatal Kölcseyről (Csetri Lajos észrevételeihez) c. érde

kes megjegyzéssorozata (ItK, 1983/3. 324.) vonja kétségbe a recenzió „schuleri" jellegét, e „beállítást" 
az én Berzsenyi vitái Kölcsey recenziójával (ItK, 1983. 463-481.) c. tanulmányomnak tulajdonítva. 

5 Élet és Literatura. 1827. 113. 
* 
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emelkedés tisztultabb esztétikai álláspontjáról ítélkezve Bürger Sturm und Drang-típusú 
népiessége zabolátlanságait a költő tragikusan zilált magánéleti viszonyainak a köznapi 
értelemben vett „erkölcstelenségére" vezette vissza, s így álláspontjában óhatatlanul keve
redik a magasrendű idealizmus és a filiszteri erkölcsiség normarendszere. Kölcsey ezt a fel
fogást próbálja átültetni Csokonai életvitelének s belőle adódóan karakterének jellemzésé
re, s ebben a jellemzésben a hagyományosabb klasszicizmus retorikai kategóriarendszeré
nek szociológiai megalapozottsága és a schilleri .jellemtani" alapozás keveredik. Hang
súlyozza ugyanis, hogy nem egészen szegény, de nem is magas származású, s így a nagy
világ csinos tónusával (lásd Kazinczy hatását, aki Verseghyről írott bírálatában ezt hiá
nyolja a recenzeált költő verseiből, s Döbrenteiét, aki Kölcseynek írott egyik levelében, 
amely 1813. november 20-i keltezésű,6 ifjú barátjának figyelmébe ajánlja azt) nem volt 
alkalma megismerkedni, műveltsége iskolás alapozottságú (szociológiai faktorok), termé
szete pedig bohém, nem tűrte a zabolázást, sőt egész életében azokat kereste, akik nem 
korlátozták faunájának" kiélésében (jellemtani faktor), hiányzott tehát belőle a klasz-
szikussá érés legfontosabb feltétele, a belső összeszedettség, az önkorlátozás. A bírálat 
végén „vendégi" életvitelét Lavottáéhoz hasonlítja, vagyis ugyanaz a lenézés nyilvánul 
meg nála, mint később Kazinczy megjegyzéseiben a Pályám emlékezetében, amikor a po
zsonyi diétán mecénásokat fogni akaró Csokonait a cigányzenészekhez hasonlította. 

De a schilleri és a kazinczyánus szempontok össze is ütköznek. Hisz Kölcsey, a Kazin-
czy-tanítvány első kézből tudhatta, hogy a mester még 1793-ban a nála jelentkező ifjú 
debreceni költőnek többek között Bürger műveit küldte meg tanulmányozásra és után
zásra, s nyilván nem azért, mert Bürgert nem becsülte nagyra. Ez az utánzás tehát a mes
ter által szentesített, ezért önmagában nem kárhoztatható; sőt, Bürger, mint jelentős 
szonettíró a Kazinczy-tábor aprószentjei közé kerül a tízes évek első felében. Ezért a kö
vetkező lépés a minta és a követő összehasonlítása, s ebből kiderül, hogy Bürgernél az 
érzések mélyek és igazak, Csokonainál affektáltak, Bürger mélyen szentimentális (ez a 
kritérium Kölcseynél pár évvel a recenzió írása előtt még értékszempont volt, nyilván még 
most is), Csokonai hideg, utánzott érzésekkel él, Bürger nyelve kulturáltabb, nyelvhaszná
lata tudatosabb, mint Csokonaié. Tehát nemcsak az originalitás hiányának a szemére veté
séről van szó, mint Császár Elemér véli,7 hanem az alacsonyabbrendű követésről is; s eb
ben már a kármáni—döbrenteis originalitáskövetelmény mellett a kazinczyánus szempont 
is jelentkezik. Mindenesetre Kölcsey ezzel a módszerrel (jelzetten a saját közegében is 
vitatott külföldi példához, ezért semmiképpen nem „abszolút" mércéhez hasonlítani 
s még vele szemben is elmarasztalni hazai jelentős írót) a magyar kritikai gyakorlatban 
olyan eljárásmódot honosított meg, amely a mai napig érzékeny reakciókat vált ki az iro
dalmi közvéleményből (gondoljunk csak az olyan tanulmányok fogadtatására, amelyek 
egy-egy magyar klasszikus korszerűségét a kortársi Európa legkorszerűbb irodalmi nagy
ságaihoz mérve próbálták elmarasztalni, pl. Aranyét Baudelaire mércéjén). 

De hasonlítás van még egyéb is e tanulmányban: a volt debreceni diák és Csokonai
rajongó sokat tudhatott Csokonai irodalmi iskolázottságáról, a propozíciós költészet 
gyakorlásáról, a deskripciókról (a pictura-költészetről), s minderről kitűnő dolgokat is ír 

6Uo. 1827. 99. 
7 CSÁSZÁR Elemér, A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig. Bp. 1923. 63. 
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(Szauder az innen sejthetőket emelte bizonyossággá kitűnő tanulmányával). Azt is tudja, 
hogy az iskolás költői gyakorlatból kiemelkedő Csokonait egy ideig az olasz költészet pél
dája vezette, s csak később, a kollégiumot elhagyva és hányatottabb életvitele által ön
maga is némi szentimentalitásra kényszerítve fordul a német költészethez (természetesen 
a Kazinczy ajánlotta költőkhöz elsősorban, Bürgerhez és Ewald von Kleisthez, akinek 
művei közül a Tavaszt nemcsak fordította, de még életében ki is adhatta Csokonai). 
De itt is érvényesül az egyoldalú korszerűségmérce alapján a kedvezőtlen hasonlítás 
(némileg menti Kölcseyt, hogy Csokonai maga „kasztrálta" legnagyobb felvilágosult 
gondolati versét, az Az estvét a Diaetai Magyar Múzsában, kihagyva belőle a rousseau-i 
gondolati részt); a következmény viszont megint egy leminősítő hasonlítás: ahelyett, 
hogy a modern olasz költészetet követné, tehát Metastasiót, még akkor is az idejétmúlt 
ovidiusi deskripciókat erőlteti. Dorottyájának elismeri néhány jó oldalát, de ezt meg Pope 
Fürtrablásához viszonyítva marasztalja el. A magyar irodalmi hasonlítások se kedveznek 
Csokonainak: az érzés tüzében Dayka, a szerelmi lírában Himfy, az ódában Virág (!) múlja 
felül; ő Himfyt csak versificatióban hagyja le (erről pedig a Kármán-tanítvány Kölcseynek 
nincs nagy véleménye, lásd A poézisról c , 1808-as kéziratát és a Berzsenyi-recenzió nyitó 
tételét). Ráadásul e téren is nagyon kedvezőtlen az indulása, mert leoninus-költőként ő is 
a tordai leoninus iskolájában kezdte Nagy Ferenccel és Horváth Ádámmal együtt, s e köl
tőcsoporthoz hasonlóan könnyen és sokat írt, ahelyett, hogy inkább tanult volna (ez is 
kazinczyánus ítélet, lásd Kazinczy levelét 1809. február 11-én Szemeréhez, Kaz.Lev. 
XXIII. 163-164., csak némileg finomabb „terminológiával", tekintve, hogy a nagy költői 
termékenységről Kazinczy ismételten mint a versek „fosásáról" szeretett írni, még a 
Himfy-recenziójában is ezt a kifejezést használta eredetileg, s csak a szerkesztő Döbrentei 
kérésére állt el a „terminus technicus"-tól). Egyetlen mentsége, hogy fiatalon halt meg, 
amikor még fejlődhetett volna, ellentétben Berzsenyivel, aki Üyen korára már „kiírta" 
magát. Az egyetlen kedvező hasonlat tehát Berzsenyi rovására hangzik el, későbbi kriti
kája nyitányaként. 

Elméleti kiindulópontja a zsenik osztályainak megkülönböztetése: az első osztályú 
zsenik (pl. Homérosz, Shakespeare, Goethe) minden körülmények között képesek kibon
tani tehetségüket, a másodosztály úak vagy a korlátok közé szorított zsenik kibontakozása 
koruktól és körülményeiktől függ; Horatius vagy Vergilius se lett volna ekkora költő 
„filozófiai" százada nélkül. Csokonai pedig a magyar irodalom mostoha körülményei kö
zött lépett fel, s egyénüeg is kedvezőtlen körülmények között bontakoztathatta ki igazán 
tehetségét; kérdés, hogy Kis és Berzsenyi korában mi lehetett volna belőle. E gondolat
menettel Kölcsey egyértelműen mentséget keres az egykor annyira kedvelt Csokonainak, 
hogy azután annál szenvtelenebbül bírálhassa. 

Az eddig felsoroltakban is van bőségesen olyan elem, amelyet kazinczyánusnak minő
síthetünk. A legegyértelműbben kazinczyánus elemei azonban azok, amelyek a mester 
irodalmi neológiájának mércéjén mérik le nemcsak Csokonait, hanem Földit, debreceni 
mesterét is: legélesebben a népnyelvhez való kötődés debreceni elvét ítéli meg, s ez a meg
fogalmazásban is kifejeződik: ,A köznépé az igaz magyarság, az idegennel nem egyvelges 
magyarság, ezt mondogatta Földi, valamint még ma is sokan mondogatják... A populär 
(köznyelvi) és a pöbelhaft (községi) közt nagy a különbség, s méltán jegyzi meg Schiller 
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azon alacsony kifejezéseket, melyek Bürgernek sok darabjait elrútítják. Ezen jegyzést 
kénytelen Rec. Csokonairól tenni. Földi által vezettetvén a filológiában, kezdette ő is 
kiáltozni, hogy a köznéptől kell magyarul tanulni, s mivel ő ezt nemcsak kiáltozta, de 
cselekedte is, innen van, hogy az iskolai tónust s az alföldi provincializmust levetkezni 
nem igyekezett. Még ma is ott állanak sok szép dalaiban a Gyöngyalak, a Kincsem, a Csó-
csi s más számtalan köz expressziek, melyek a legszebb sorokat elrútítják... Bürgernek 
szertelen követése, s a rossz úton vezettetett popularitás mániája soha sem engedte ó'tet 
azon útra lépni, melyen Báróczy és Dayka koszorút szedtenek s melyen indulván el a né
meteknél Wieland és Matthisson a legbájolóbb nyelv birtokába jutottanak."8 

Másutt pedig azt veti szemére, hogy archaizmusainak sose tudta az újdonság színét 
adni, míg jeles kortársaitól egyes archaizmusok újdonság gyanánt vétettek. 

Művei közül az Alkalmatosságra írt verseket és a Diaetai Múzsáját bírálja, mint olyano
kat, amelyeknek sok darabja csak népszerűséget hozott neki, de nem sok művészetet mu
tat. Legrosszabb véleménnyel komédiáiról van (köztük sorolja fel A méla Tempefó'it is), 
amelyeket a bécsi Volksstück hanswurstiádáihoz hasonlít. A Dorottya elleni fő kifogása: 
a verselése Zrínyi verseit érinti, amelyben ekkor egyebet nem tud látni, ,,mint nyomait 
azon míveletlenségnek, mely a proven$alok korokban a poézisen uralkodott". S legrosz-
szabbat tud csak mondani travesztált Batrachomyomachiájáról és Crimen raptusáról is, 
megkérdezve: ,,Szükség-e leereszkednünk a priapaeáknak alacsonyságokra, hogy nevető
ket találjunk?" 

Érdekes, hogy Földi nézeteinek jellemzői között tárgyilagosan megemlíti, hogy a szo
ros fordítás híve volt. Ezt is nyilván Kazinczytól tudta, hisz vele folytatott vitát Anakreón 
szoros fordításáról Földi. Bár minden hagyományába beleköt valamilyen módon, erről 
csak annyit tud , ,anekdotázni", hogy elmondja, ismeri Földi levelét Csokonaihoz, amely
ben blumaueri fordítását, az árnyékszékhez írt ódát elemzi sorról sorra a szoros fordítás 
regulái szerint. Nem csoda, hogy itt már kevésbé türelmetlen; két év múlva, lasztóczi leve
leiben többek között épp a szoros fordítás hiányát fogja számonkérni Kazinczytól. 

Végül azt nézzük meg, mit dicsér Csokonai művészetéből. Dialektikus alapállásból 
kiindulva (ami majd a Berzsenyi-recenzióban is ismétlődik, tehát, úgy látszik, Kölcsey 
kedves fogása) azt állítja, hogy: meg kell vállam... éppen ezen oldal, mely felől 
Csokonai oly nagyot buka (ti. népieskedése. Megjegyzés tőlem. Cs. L.), neki egyszersmind 
legtöbb fényt szerez. Szentimentál darabjainak legszebbjeik mellett hidegen marad a szív, 
de midőn makacsul tréfál s a népnek tónusában lép elő, lehetetlen azon geniális szökdel-
lést benne el nem ismerni, mely a való vokációnak bélyegét hordozza. Az Evoe Bacche, 
A csikóbőrös kulacs, A szegény Zsuzsi, A Farsangi Búcsú, és mindenek felett az a nagy 
szépségű Parasztdal: Ama sűrű nyárfák alatt stb. valóban poétái lélekkel írattak, s ezek 
legtöbb originaritást is bizonyítanak; mert ámbár ezek közt is, kivált a Parasztdal mástól 
vétetett, de még is mindeniket inkább övének lehet tartani, mint azon sok szerelmes dalo
kat, melyeknek origináljaikat Bürgerben, az Eschenburg gyűjteményében, az 1804-ki bé
csi almanakban stb. minden feltalálhatja. Különös, hogy éppen az, aki leginkább prédikálta 
literatúránkban az originalitást, legtöbb darabokat idegenek után készített, s nem több 

8 KÖLCSEY, i. m. 405., 407. Az egész bírálat ugyanitt a 401-413. lapokon. A többi utalás is erre 
a kiadásra vonatkozik. 
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szabadsággal, mint Verseghy a maga dalait, melyeknek origináljaikat Ramler gyűjteményé
ből maga kimutogatta, valamint azokat is, melyeket az Aglájában ki nem mutogatott." 
Ezenkívül anakreonikáit dicséri, s „azt hiszi, hogy őtet aHafiz sírhalmában is azon maka
csul vidám lélek kapja meg, mely a Parasztdalban s más hasonlókban uralkodik, s ez vala 
a pálya mely Csokonainak megnyittatott, de ő ezt gondatlanul futotta meg.. . " A Do
rottyáról is elismeri, hogy benne „geniális szökdellések vágynak". Körülbelül ennyi el
ismerés nem túl sok, de annyit megállapíthatunk, hogy Csokonainak ezt az oldalát jó 
szemmel emeli ki, csak az a kérdés, hogy elfogulatlanul, pusztán fülére vagy irodalmi érzé
kére bízva rá magát, vagy itt is valamilyen elfogultságot, prekoncepciót lehet sejteni a tet
szésnyilvánítás mögött. 

Az állásfoglalás egyik lehetséges magyarázata az, amit Szauder József szeretett hang
súlyozni szóbeli nyilatkozataiban: eszerint itt a klasszicizmus stílusszint-elmélete kazin-
czyánus tudatossággal szólal meg. A népnyelv kárhoztatott szavai ugyanis csak ott nincse
nek helyükön, ahol e stilisztikai tudat szerint a fentebbi stílusszint szavait kellene használ
ni. S mivel tény, hogy a húszas évek végén a Muzárionban közölt Csokonai-állásfoglalásá
ban Kazinczy ugyanezeket a verseket becsülte a legtöbbre a debreceni költő életművében 
(ezeket is korrigálta), ezt az állásfoglalást nyugodtan lehet azonosítani a Kazinczyéval, 
s ennyiben jogosan nevezhetjük kazinczyánusnak. Csak az a kérdés, s ezt már biztosan 
nem lehet eldönteni, hogy ez eredetében is a mestertől származik-e, csak nem volt hajlan
dó a tízes években írásban is kifejteni (mint — ahogy már megjegyeztem — a recenziót 
e tárgyban tőle hiába kérő Döbrenteitől tudjuk), vagy Kölcseynek a recenzióban kifejtett 
véleménye győzte meg erről. Mert ugyanakkor kétségtelen, hogy Kölcseynek ezen ítélete 
megfogalmazásakor más indítékai is lehettek. Az egyik az, hogy épp a passzusban fogal
mazza meg oly határozottsággal az originalitás követelményét, ahogy ez Kazinczytól 
aligha volna elvárható. Hisz a mester annak idején Verseghynek épp a német eredeti után 
fordított dalait találta egyedül dicsérhetőnek. Itt, Kölcseynél ez már nem dicsőség; ugyan
akkor azonban az originalitás követelésében túlzásba sem esik; az ellen nincs kifogása, 
ha a témát Csokonai mástól veszi, s „csupán" a feldolgozás módjában nyilvánul meg az 
eredetisége; s ebben is igaza van, mert azóta a szakirodalom már A csikóbőrös kulacs 
eredetijét is megtalálta E. v. Kleist An die Weinflasche c. versében, s Csokonai költemé
nyét mégis egyik legsajátabb művének tekinthetjük. 

A másik lehetséges magyarázatot Kölcsey dicséreteinek terminológiájában vélem fel
fedezhetni. Amikor később, a Nemzeti hagyományokban, állítólag népiességét fogalmazta 
meg (gyakorlatilag eléggé éles bírálatot mondott kora népdalairól, s csak a félmúlt, főképp 
a kuruckor történeti értékű és a nemzeti sorsot visszatükröző pórdalairól tudott jót mon
dani, azokról, amelyekben a fent és lent érdekközösségé valahogy kifejeződött, s így nem 
kizárólag privatizáló tartalmuk volt), a második rendbélieket, amelyek csak ,,a szempil
lanat személyes érzéseit zengik el", igen leminősíti, és csak egy dolgot tud dicsérni ben
nük: Némelyekben, habár soronként is, "való érzés, bizonyos gondatlan könnyű szállon-
gás, s tárgyról tárgyra geniális szökdellés lep meg bennünket... "9 A terminológia rokon
sága arra figyelmeztet bennünket, hogy Csokonai recenzense is azt dicsérhette bírált 
költőjének műnépdalaiban, ami később a népdalokban tetszett neki. S mit értékel később, 

9 Uo. 517., 518. 
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a Szemerének írott életrajzi levelében e korszakbeli saját költészetéből:,,Pécelen írtam 
az első románcot; egy egészen új modor, s általlépés az elégiái, feyerlich tónból a dévajba, 
miből később a szeszélyes s a könnyű lebegésű dal kifejlődjék. Ez vala életemben legnehe
zebb stúdiumom. Juthat eszedbe, egy rác dalt mint dolgoztam ki háromszor Pécelen, míg 
utoljára sem leltem meg a daltónt. Azonban verseim közt leled a borkirályt, s talán még 
egy hasonlót, mely akkor készült, s a dévajság könnyű tónját már közelebb hozza. A tolcs-
vai dal (hol a virág?) még nagyobb lépés volt."10 Utólagos értékelése tehát az 1814-es 
lírai termésből azokat a verseket tartja említésre méltónak, amelyek későbbi fejlődéséből 
legtöbbet előlegeznek, s amelyeknek a szándékozott tónusa ugyanaz lett volna, amit 
Csokonai dicsért műnépdalaiban sikeresen megvalósultnak talált. 

Mindezt tekintetbe véve talán nem túlzás, ha csatlakozom azokhoz, akik úgy vélik, 
ebben az ítéletben már valamilyen módon - legalább csírájában - jelentkezik Kölcsey 
népies „fordulata" is. De a fordulat szót azért tettem idézőjelbe, hogy óvjak attól a fel
fogástól, amely itt nagy fordulatot lát Kölcsey irodalomszemléletében. Ha ugyanis a klasz-
szicizmus poétikája oly gyökeresen idegen volna a nép költészetétől, mi magyarázná meg, 
hogy egy Lessing is annyira tisztelhette a balti népek népköltészetét, hogy Goethe nem
csak Sturm und Drang-korszakában (saját műnépdalaival) mutatkozott a népköltészet 
rajongójának, hanem klasszikusként is nem győzte eléggé hangsúlyozni a szerb népkölté
szet iránti nagyrabecsülését (s ezzel is hozzájárult rajongója, Kazinczy Azzan aga-fordítá
sához, s másik magyar rajongója, Kölcsey háromszoros nekifutásának egy ,,rác" népdal 
feldolgozására 1814 péceli nyarán), és nagy lelkesedéssel fogadta Armin és Brentano Des 
Knaben Wunderhorn)át, első német népdalgyűjteményét, amin pedig a jénai romantika 
vezéregyéniségei, a Schlegel fivérek csak fanyalogtak. Valószínű, hogy a klasszicizmus 
líraelmélete tette oly könnyen befogadhatóvá a népköltészetet a mintájára gondolkodó 
költőknek és elméletíróknak. A népköltészet gondolatmenetének illogikus csapongása, 
tárgyról tárgyra szállongása (ahogy Kölcsey fogalmazta) ugyanis pontosan megfelel az 
ódaköltészettel, tehát a líra legméltóságosabb műfajával szemben felállított boileau-i köve
telménynek, a ,,beau désordre" követelményének, a pindaroszi „fentebb költészet" min
tájára megkövetelt gondolati és tárgybeli csapongásnak. A klasszicista műfaji követelmé
nyekhez hozzászoktatott differenciált ízléselv tehát könnyen befogadhatta, sőt akár érté
kes költőiségűnek is elfogadhatta a népdalokat. Egyszerűségüket pedig szintén a boileau-i 
gesztus, a neolonginuszi divat megindítása tehette elfogadhatóvá, hisz e divat során szok
tak hozzá alkotók és befogadók egyaránt, hogy a stílus fenségét megtanulják megkülön
böztetni az érzület fenségességétői, s így értékelni tudják az egyszerű fenséges winckel-
manni elvét. 

A kazinczyánus mérce elemei közé tartoznak Kölcsey hasonlítgatásai is, mert akiket 
ő költészetük bizonyos vonatkozásaiban Csokonai fölé helyez, Kazinczy mércéjén is fö
lötte állnak, még Kisfaludy Sándort is beleértve. Az is a mester Kisfaludy-recenziójára 
emlékeztet, ahogy Kölcsey Csokonai rajongóival vitázik, beleértve a közönséget is, de a 
népszerű és nagy költők név szerint is emlegetett utánzóit is, ahol Csokonai mellett me
gint előkerül Berzsenyi neve is, túlzó tisztelőjével, Hoblik Mártonnal. 

10 Uo. in. 509. A kérdésre vonatkozóan lásd FRIED István fejtegetéseit A délszláv népköltészet re
cepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókéig. Bp. 1979.126. 
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A zsenielméleti mérce azonban inkább Döbrentei Eredetiség és jutalomtételéit, vala
mint idézett levelére emlékeztet éppúgy, mint az originalitás nyomatékos megkövetelése. 
A tanulás szükségességének hangsúlyozása pedig csak annyiban látszik Kazinczyhoz job
ban kötődőnek a recenzió végén, mert a sokat írás elítélésével és a keveset írás ajánlásával 
függ össze, egyébként Döbrentei követelményrendszeréhez éppúgy hozzátartozik. 

Kölcsey és Döbrentei vitája a recenzióról 

A recenzióra adott Döbrentei-válasz, majd a nyomán kialakult újabb levélváltás azért is 
érdekes, mert belőle megtudhatunk néhány dolgot az eredeti bírálati szövegről, amelyet 
nem találunk sem a megjelent szövegben, sem a fennmaradt változatban. Ez egyúttal arra 
utal, hogy Kölcsey — bármennyire is védte bírálata eredeti szövegét Döbrentei javítási 
javaslataival szemben — mégiscsak változtatott a szövegen a megjelentetés előtt. Egy rész 
elhagyását ajánlotta neki Döbrentei, amelyben ifjúkori vélekedéséről volt szó. Döbrentei 
fogalmazása szerint: ,,Gyermekkori Vélekedésed előhozása nem áll jól, hogy Henriádot 
az Iliásznál, Csokonait Himfynél többnek tartád. A gyermek nem ismerte talán még 
Iliászt; nem Himfyt. Lehetetlen, hogy te mingyárt e kettőt nem választottad volna magad
nak. A gyermeki bizonytalan, kapkodó ízlés miben ítélhet?... Lelkemben forr minden; — 
én sokat nem szeretek írni.. . te érted, mit akarok: azt a periódust én elhagynám."11 

Döbrentei válaszlevelét 1815. április 17-én írta; Kölcsey válasza már május 3-án meg
születik. Hosszasan védi, magyarázgatja e passzus igaz voltát azzal, hogy az ifjú még nem 
saját fejével gondolkodik, hanem elhiszi, amit mondanak, hogy Debrecenben mindig 
Csokonait dicsérték neki Himfy felett, hogy Homérosz ismerete ellenére elhitte a Henriád-
ról, amit ,,Fridrich, a Burkus Király, ír aHenriad előtt álló Beszédben..." (Nagy Frigyes 
porosz király előszaváról van szó) stb.12 Mivel a fennmaradt szövegváltozatok egyikében 
sincs ilyen szövegrész, úgy látszik, Kölcsey mégis megfogadta e vonatkozásban Döbrentei 
tanácsát. További kisebb vitatott részek is eltűntek belőle, elsősorban egy német jelzős 
szerkezet (gediegenes Gold), és a Kazinczy Tövisek és VirdgoJqám vonatkozó részt sem 
láthatjuk már benne; erről írva Döbrentei így szól: „A Töviseket és Virágokat becsülöm: 
csak a Dayka ítéletét nem. Himfyről olly Teremtő-lélek ítéljen, mint Himfy; ki tisztább 
ízlésű legyen mint Himfy: Dayka tiszta — De nem teremt! Kazinczynk maga megvallotta, 
hogy ezen epigrammáját fellobbanásból írta."13 Ezzel indokolja a Kazinczy-táborban 
bosszúságot okozott jegyzetét az általa az Erdélyi Múzeumban publikált Kazinczy-recen-
zió alá, amelyben némileg elhatárolta magát a recenzens egyik éles ítéletétől. Egyébként 
Himfy és Dayka ilyen összevetését és értékrendjét rövidesen Kölcsey is elfogadja; a Dayka 
műveiről írni szándékozott recenziójának töredéke 1817. május—júniusából lényegében 
ezt a felfogást részletezi. 

ÉletésLiteratura,/. m. 114. 
12 Uo. 119. 
13 Uo. 114. 
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Csokonai és Himfy értékrendjére még egyszer visszatér Döbrentei Kölcsey recenziójá
nak azzal a mondatával kapcsolatban, hogy „mind Himfy mind Csokonai határ közzé 
szorított Géniek", és ítélete szerint Csokonai kisebb osztálybeli, azért nem tenné Kis
faludy mellé. Ez viszont egyértelművé teszi, hogy Döbrenteinek nem Csokonai költésze
tének lebecsülése, hanem inkább túlbecsülése ellen voltak tényleges kifogásai. Az ő idea
lizmusa és az irányított ihletért lelkesedő neoklasszicizmusa számára tehát Csokonai 
életműve még akkora értéknek sem tűnt, mint amilyennek, minden fanyalgása ellenére is, 
Kölcsey szemében látszott, recenziója tanúsága szerint. 

Döbrentei vitába száll a különben lelkesen helyeselt zsenielméleti rész egyik mozzana
tával is, amely Goethét Homérosszal és Shakespeare-rel együtt első osztályú zsenivé teszi. 
Szerinte Goethe is korlátozott zseni, csak a körülmények és a tanulás tette naggyá, és ő 
Klopstockot többre becsüli nála. Ebben nyilván saját elfogultsága fejeződik ki, hisz ő is, 
részben az ossziánizmus, részben Klopstock hatására, bárdköltői babérokra is pályázott, 
amellett Klopstock vallásosabb és nacionalistább költészete is közelebb állhatott hozzá, 
mint Goethe pogánysága és kozmopolitizmusa. Döbrentei vallásosabb színezetű idealiz
musa egyszer Kazinczyval is összeütközött kissé ezekben az években, amikor a mester, 
talán a Gyulai Lolotte iránt fellobbanó szerelmének melléktermékeként, ír és elküld neki 
egy kissé pajzánabb szerelmi epigrammát a klasszikus Goethe ízlésében, s ő nem örvende
zett — a Gyulai grófi család gyermekeinek nevelőjeként sem — a küldeménynek". 
Érdekes azonban az, hogy, az akkor még Kazinczyhoz közelálló s épp egy évvel később, 
az erdélyi utazás megszervezése miatt a mester által agyba-főbe dicsért Döbrentein kívül 
máshonnan is felhangzik tiltakozás Goethe túl magasra értékelése ellen; mégpedig nem
csak a legszűkebb Kazinczy-táborból, hanem Kölcsey legközvetlenebb környezetéből. 
Kölcsey ugyanis, mint közismert, Berzsenyi-bírálatának bevezető tipológiájában is egymás 
mellé helyezi Homéroszt és Goethét; Szemere pedig ezzel így vitatkozik a Berzsenyi
recenzióról a Tudományos Gyűjtemény szerkesztőségének megbízása alapján írott Tudó
sításában: egyébiránt nem lehet fel nem akadni, hogy Göthe a Csokonai recensiojánál 
Homér és Shakespeare, s itt újólag Homér mellett áll: Göthe ezekkel azon scálán nem áll
hat. Shakespearenél a nevezetesebb komoly férfi charaktereket említve, Schilok (!), 
Romeo, Othelo, Macbeth, Hamlet, Lear és Julius Caesar legkevesebb reminiscentiával ma
gára Shakespearera nézve: ellenben Göthénél Werther, Clavigo, Wilhelm Meister, Fernan
do, Ferdinand s végre még Faust is első magvaikra nézve ugyanazon magból nőttek fel, 
mint Göthe s így még Tasso is; Göthe a tárgyakat saját ingredientiájával készítette ki, 
mint a méh a maga celláját? s innen a franczok ítélete nem olasz, hanem német Tassoja 
iránt, innen a bizarrság műveire nézve, melly roppant subjectivitásra, roppant individua
litásra mutat, de olly emberiségre s minden nemzetre kiterjedoleg nem tűnik elő, mint 
Shakespeare. Göthe a maga tárgyait Göthizálta inkább, mint idealizálta; s ez az oka, hogy 
a critikus által a lyrában tartatik legnagyobbnak, legterjedelmesebbnek, nem pedig a nar
ratív vagy drámai formákban."14 

Kölcsey a Döbrenteinek küldött válaszlevelében részletesen értekezik e kérdéskörről; 
ő Klopstockot tartja mindenütt lírainak („ . . . az ő lelke szint ollyan mint akármellyiké 

14 WALDAPFEL József, Berzsenyi megítéltetésének történetéhez. ItK, 1936. 353. 
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a legnagyobbak közül; de egészen — Odájiban, dalaiban, Messiadjában, Drámájiban, szóval 
mindenütt, csak lyrisch, még pedig csak sentimental-lyrisch"). S ezzel állítja szembe 
az ő három választottjának a tulajdonságait: „Az a szabad, makacs, örökre-vig, örökre 
teremtő, mély és mégis könnyű, fellengő és még is játékos lélek az: mellyet én az én há
rom Választottaimban nem bámulok már, mint hajdan, de kedvelek és kedvelni fogok 
mindég."15 Látjuk tehát, hogy első osztályú zsenijeiben ugyanazokat a sajátosságokat 
csodálja, mint Csokonaiban, s mint amit saját lírájában is el akar tanulni ezekben az évek
ben. S Döbrenteinek arra a megjegyzésére, hogy Goethét is csak a tanulás és a körülmé
nyek tették naggyá, azt válaszolja: ez még bizonyos értelemben a Homeridákra és Shakes-
peare-re is igaz, de VergÜius e segítséggel sem lehetett Homerida, Goethe is minden vonat
kozásban túlnőtte kortársait. Kölcsey klasszicista elfogultságára utal viszont az, hogy 
Goethe egyik leggyengébb művét, a sápadtan klasszicizáló Achilleist az Aeneis fölébe 
emeli. 

Döbrentei kifogásolja még, hogy Kölcsey Berzsenyit már kimerült költőnek minősíti. 
Ellenérvként azt írja: ,,A Dicsőség fő pontja egy; de nemei lehetnek, s mindenik fő pont 
lehet...", majd Horatius példájára hivatkozik, aki ódáiban ugyan elérte már a fő pontot, 
„ . . . de lehetett volna e hinni, hogy idősbb korában az Epistola Dicsőségét el ne érje?"16 

S a példa után Berzsenyi episztoláit dicséri; erre a választ Kölcsey már Berzsenyi-recen
ziójában fogja megadni. 

Az elméletileg legjelentősebb nézeteltérés azonban közöttük a recenzeálás módjáról 
alakult ki. Láttuk, Döbrentei nem becsülte többre Csokonait, mint Kölcsey; kritikája 
hangnemét mégsem helyeselte. Ennek lehetett egyik oka a Kazinczy-féle Kisfaludy-recen-
zióra érkezett kedvezőtlen közönségvisszhang, amelyet Sághy leveléből ismerhetünk, 
s amely előfizetők elvesztésével fenyegetett hasonló kemény hangnemű bírálatok közlése 
esetén. De tény, hogy Döbrenteinek már korábban, az Erdélyi Muzéum megindulása előtt 
is az enyhébb kritikai hang volt kedvére. Ezt fejti ki itt is, Kölcseynek: „Recensioink 
csendesebb tónusa helyre állását óhajtom — mint azt Kazinczy kezdette; a hogy e tiédben 
is több, csendesebben való beszéllést óhajtok, mert némelly kifejezéseid valóban nagyon 
kemények: különösen jő az nekem, hogy mi, Magyar írók, csak hatan s heten vagyunk; 
s czibáljuk egymást. írjunk in genere Kritikai Megjegyzéseket: fedezzük ott fel a hibákat; 
akkor bizonyosabban fogunk tanítani. Láng legyen a munkában, de az ítélésben ne heves
kedjünk; s kerüljük a keserű tónust."17 

Kölcsey nagyon nem ért egyet ezzel a felfogással; válaszlevelében így polemizál vele: 
„Én a Recensióban is azt vallom, s barátaim körében is színezés nélkül mindég azt beszél
tem, hogy én Ebben és Abban, s a kitisztított Daykában is, sok Elhány ni-valót látok; de 
látok azt Matthissonban és Klopstockban is. S miért kivánja azt Valaki, hogy hibájit is 
jóknak tartsuk? Iszonyú balgatagság az, midőn ezen Valaki vakon bámultatni kivan. Soha 
sem szabad tehát megmondani, hogy ez a Munka jó, de még itt vagy amott lehet jobb 

Élet és Literatura, í. m. 118. 
16 Uo. 115. 
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is...? S ha ki ezt megmondani meri, c z i b á l á s t kezd e? Valóban nem értem, mire 
czélzasz azokkal a Közönséges Kritikai Megjegyzésekkel Ha recenseáltatni nem akarunk, 
soha nem megyünk elébb. Nézzed, mi lön Matthissonból, kit az első Recensens Höltynél 
sokkal alább-valónak deciaráit. Mi nem lehetne Egynémellyikünkből is; vagy, mi nem le
hetett volna! A gondatlanság is nagy hibája az írónak; de ha azon gondatlanság még ke
vélységre ád okot: ott ne remélj többé semmi jót. A mit Recensiómban mondottam... 
megfontolva mondottam. Egyikből épen ugy nem lesz több mint a mi; mint Másikból 
nem lesz több mint a mi. A fő pont csak Egy, és minden külömböző nemekben is csak 
Egy."18 

S erre Döbrentei május 15-i válasza így hangzik: „Recenseálnunk, édes barátom, igen 
jó: lám magam kivántam, de csak a mint iram már, ne olly heves megtámadásokkal, s re-
censeálni kell; ámbár én azt nehezen fogom tenni. A Kritikáról ez előtt két esztendővel 
kezdettem irni; s ki fogom dolgozni, mihelyt kedvem jő: ott, ugy látom, a tieidtől külöm
böző princípiumokat hozék elő. Én szeretem a Geniet — mégkicsapongásaibanis; s nem 
fogom olly kurtán, mint te venni látszol. Mit használ a száraz Regulák kielégítése: ha az 
Egész hidegen hagy? Szebb nekem az anglus kert mint a franczia. Barátom, a Genie büsz
kén tekint le sasrepültében az őt lerángatni akaró kritikusra; s valamint ez rázza annak 
munkája mellett fejét, ugy az kaczagdogál aprólék kifogásain. Te, mint Recensiódból 
látom, jó Psychologus vagy: figyelmezz hát arra is, hogy a genialitás és magas kifejezés, 
vad elhányás és szilaj repülés köztt van; nagyon szép az, a mit erről Longjnus mond; 
nem értem ezzel a Je an Pauli kicsapongást, mert a Géniének kell magát a csínos ízléstől 
vezéreltetni — de, reszkessen e az aestheticai Postulatumok be nem töltése miatt, ha min
den legkisebbet szorosan be nem töltött?! A Kritika felette sokat segit; s akkor nagyon 
szeretem, ha nem felette feszes. Szabad megmondani, hogy ez a munka jó, de ez vagy más 
hibák vágynak benne; hanem mindent egy szóllással ne sújtson le; s a Recensio tónusát 
a humanitásnak szelíd színe nagyon kedvessé teszi: átaljában kívánom, hogy az állíttatnék 
fel közöttünk. A Magyarok közül egy egy csinosítja magát a Külföld Kritikájával, s tul 
megyén a magyar cultúrán, melly igen csekély. Minthogy Iskoláinkban nem taníttatnak 
ugy az ifjak, hogy elkészülhetnének a Felső Kritika ismeretére, a hézag nagy a külföldön 
s itthon Tanúit köztt. így a mi Kritikánk nem magunk közül jővén ki, szükség hogy az el
maradt Olvasóhoz a fennlévő Kritikus leszálljon, s Kritikájának okait adja; s a mit az Ol
vasó az iskolában nem tanulhatott, azt nála tanulhassa: Ezt értem én a Közönségesebbé 
tétetett Kritikai Megjegyzésekkel."19 

Döbrentei szövegében két igen jelentős eltérés mutatkozik Kölcsey kritikafelfogásától: 
az egyik zsenielméleti alapú, a másik pedig a kármáni fejlődéselmélet alkalmazása a hazai 
kritikára, pontosabban a kritika mint műfaj hazai meghonosítási folyamatára. A zseni 
nála nem vadzseni, a csinos ízlés által kell vezéreltetnie magát; de a regulák béklyójától 
ne hagyja magát nyűgöztetni, s ha a kritika ilyen „aprólék kifogásokká" áll elő, ne hagyja 
általa sasrepültéből lerángattatni magát, kacagjon rajta. Igaz, a korabeli és a Döbrentei 
által is annak tekintett „ügyeletes" magyar zsenikre, Kisfaludy Sándorra és Berzsenyire 

18 Uo. 120-121. 
19 Uo. 124-126. 
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éppen nem az volt a jellemző, hogy az ilyen, kicsinyes elemeket is tartalmazó kritikákon 
„kaczagdogáltak" volna, hanem az, hogy vérig sértetten szinte ámokfutó módjára reagál
tak rá, hisz kezdetleges irodalmi életünk körülményei között a közönség „kegyei" nem 
kényeztethették el őket annyira, hogy „a genie praetendált sérthetetlenségének hite", 
ahogy később Kölcsey jellemezte antirecenziójának dühödt reagálását, ne keveredett vol
na a kisebbrendűségi érzés belső bizonytalanságot teremtő tényezőjével. De ahogy a klotzi 
típusú recenzióra a jóval magabiztosabb és jóval fejlettebb irodalmi körülmények között 
élő német zsenik sem csupán nevettek, hanem szellemi furkósbotokat is forgattak, 
a mieinktől sem volna jogos elvárni az elegáns nemtörődömséget, a könnyed napirendre 
térést, még akkor sem, ha Kölcsey kritikáinak csak bizonyos mozzanatai minősíthetők 
klotzi típusúnak. 

A másik megjegyzéssorozat pedig arra utal, Döbrentei úgy látta, a magyar közönség 
kulturáltsága még nem érett meg a külföldi magas tudományos színvonalú kritika befoga
dására; iskoláink erre nem készítenek fel, a mieink közül csak egy-egy csinosítja magát 
a külföld kritikájával, s túlmegy a magyar kultúrán, amely igen csekély; így, mivel a mi 
kritikánk nem egészen a mienk, ezért a fenn levő kritikusnak le kell szállnia az elmaradott 
olvasóhoz. Vagyis a befogadói közeg irodalomtudatának színvonalához alkalmazkodnia 
kell a kritikának, hogy betölthesse ízlésnevelő, orientáló funkcióját. Itt tehát Kármán evo
lucionista kultúrpolitikai programja világos koncepcióban bontakozik ki, a magyar kriti
kára alkalmazva; de a kármáni koncepció hatásánál talán még nyomósabban járult hozzá 
Döbrentei kritikaeszményének kialakulásához a felvilágosodáskori neveléselmélet leg
nagyobb alakjainak, Rousseau-nak, Pestalozzinak, Campe-nak a felismerése arról, hogy 
a nevelési stratégiának alkalmazkodnia kell a tanítvány életkorához, az organikus fejlődés 
szakaszaihoz, és el kell vetnie az időtlen racionalista és normatív nevelés eszményét. 

Kölcsey, bár történetfilozófiája révén épp ezekben az években válik a herderi evolu
cionizmus követőjévé és forradalomellenessé, mint vallásfilozófiái töredékei bizonyítják, 
s a nyelvfejlődés értelmezésében is most kezdi kialakítani evolucionista nyelvtermészet
elméletét, az irodalmi életben s különösen a kritika vonatkozásában még sokat megőriz 
a kazinczyánus racionalista kultúrrevolúciós felfogásból, mint 1817-ben publikált kritikái 
bizonyítják. Visszhangjuk alapján azonban e téren is megváltozik a véleménye, mégpedig 
kettős ütemben; először a húszas évek közepére, amikor a Döbrentei által egy irányban 
kimagyarázott in genere kritizálás egy másik lehetséges értelmét kibontva, olyan kritiká
kat kezd írni, amelyek a választott művet (Körner Zrínyijének Szemere-féle fordítását 
vagy Kisfaludy Károly Leányőrzőjét) jóformán alig bírálják, csak általános esztétikai 
és dramaturgiai fejtegetések köntösébe rejtik el óvatosan véleményüket (bár az tény, hogy 
a már halott és idegen Korner Zrínyijét nem kímélgeti annyira); de, mint köztudott, Kis-
faludynak, a magyar irodalom polgárosítása bajnokának még ez is ok, s még ezen is alapo
san megsértődik (ha ezt is tekintetbe vesszük, még inkább történetietlennek tűnik a tízes 
évek végén jelentkező antikritikai hangulat feudális maradiságban való elmarasztalása). 
A második ütemben pedig Kölcsey, a harmincas évek elején, már annak az ügynek lesz 
a bajnoka, hogy az újonnan megalakult Magyar Tudós Társaság publikációs orgánumait 
ne fordítsák a megjelent magyar szellemi termékek kötelező kritizálására; vagyis szinte 
kritikaellenes álláspontra jut, nemcsak saját kritikai életpályája tanulságai alapján, hanem 

283 



elborzadva a nyomukba lépő Bajza-nemzedék vitáinak és kritikáinak tónusától a harmin
cas évek fordulóján. S hogy mi lett élete végére irodalmi kritikánk megteremtőjének, 
Kazinczynak a véleménye az irodalmi kritikáról úgy, ahogy Bajza és Toldy nemzedéke 
gyakorolta, arról a Pyrker-pör „aktái" tanúskodnak; s talán a nagy úttörők kiábrándulása 
is figyelmeztethet arra: nem biztos, hogy akkor járunk el a leghelyesebben, ha a kazin-
czyánus kultúrrevolúciós kritikai tónust és gyakorlatot vesszük a korszerűség mércéjének; 
talán a kármáni-döbrenteis evolucionista kritikaeszmény útja is lehetett volna korszerű út 
a magyar irodalmi élet felemelkedéséhez. 

Lajos Cse tri 

LA CRITIQUE DE KÖLCSEY SUR CSOKONAI ET LA RÉACTION DE DÖBRENTEI 

A la requéte de Gábor Döbrentei, rédacteur de la revue Erdélyi Múzeum (Musée de Transsylvanie), 
Ferenc Kölcsey a rédigé sa premiere critique importante en 1815. L'étude ci-dessus a cőté de l'analyse 
détaillé de cetté critique, s'occupe également du débat éclaté par la réponse de Döbrentei, sur quels 
points, les idéaux de la critique litteraire des deux amis se different. L'intention de Kölcsey était 
l'implantation de la critique ,,seientifique", type allemand, et on peut y trouver non seulement les 
méthodes modernes, psychologiques, renvoyants également a l'état d'áme de I'auteur, méthodes pris 
avant tout de la critique de Schiller sur Bürger, mais aussi, dans beaucoup de rapports le respect 
,,des régles"; et justement c'est ce que Döbrentei n'accepte pas, il demande beaucoup plus de liberté 
pour la génié poétique, et ü aurait préféré mérne dans la critique un génre plus souple, adapté a l'état 
intellectuel du public hongrois, conformément au principe de la gradation. 
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