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Kölcsey
és a váli beszéd
1826-ban régi vágya teljesült Szemere Pálnak: legjobb barátjával,
Kölcseyvel együtt megindíthatta folyóiratát, az Élet és Literatúrát.
Nem volt ez rendes folyóirat, inkább csak időnként egy-egy kötet,
amikor volt elég közölnivaló s elég pénz nyomdára; 1833-ig öt kötet
jelent megJ az utolsó Muzárion címmel. Kölcsey sokat írt bele, a
szerkesztés (néha bohó) ötletei inkább Szemerétől valók.

Azt is ő találta ki, hogy a folyóirat közöljön műfaji példákat,
kritikai elemzéssel. Az egyházi beszéd műfajával senki sem törő

dött/ nem vették irodalomszámba, éppen ezért akarta ráirányítani
a figyelmet Szemere. Küldött néhány katolikus prédikációt Köl
cseynek (egy-kettő máig fennmaradt hagyatékában), és kritika írá
sára kérte. Kölcsey nem zárkózott el: "Kérdésedre, édes Szeme
rém, ha Májemek Válban mondott egyházi beszédét fel kelljen-e
venned gyűjteményünkbe?nem lehet nem helybehagyólag felel
nem." A beszéd és a kritika az Élet és Literatura második köteté
ben jelent meg 1827-ben, de Kölcsey írásának dátuma 1825/ úgy
látszik tehát, hogy még a folyóirat tervezgetése idején készült.

A református Kölcsey nem ekkor ismerkedett először a katoli
kus egyházi irodalommal. Igaz, 1813. október 21-én még ezt írta
Kazinczynak: "Én a keresztyének vallását egyedül az Evangéliu
mokból s Klopstocknak Messiásából ismerem." De nem sok idő

múlva már nagy erudícióval dolgozik vallásfilozófiai fejtegetésein
(az eredményt majd az Élet és Literatura közli 1827-ben, Hit, Re
mény/ Szeretet címmel), és tanulmányozza a régi magyar egyházi
irodalmat. Csokonai ajánlotta írótársainak, hogy ne csak külföldi
mintákat kövessenek, hanem "hányjátok fel a gyarló énekesköny
veket, a veszekedő prédikációkat, (oo.) akkor lelitek fel a nemzet
nek ama mohos, de annál tiszteletesebb maradványit". Kölcsey e
tanács szellemében járt el: a régi papok könyveiben nem hitelveket
keresett, hanem a nyelvújításban felhasználható szóalkotásokat.

Olvasmányairól levelei tájékoztatnak, sajnos, nagyon szűkmar

kúan. Pázmány Kalauza 1814 vége felé a keze ügyébe került, de
hetekig olvasatlan maradt. Úgy látszik, inkább Illyés András
(1637-1712) prédikációit forgatta, és december 22-én ezzel a meg
lepő véleménnyel állt elő: Pázmányból "elég jegyeznivaló lesz,
mert igen szép írónk, de mégis Illyéssel nem rnérkőzhetik." Páz
mány írásművészetétminden kor és minden vélemény a csúcsra
helyezi, versenytárs nélkül; Kölcsey ekkorát tévedett volna? Per
sze kellene tudni, mit mivel hasonlított össze. Ha Pázmánytól
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csak a Kalauzt olvasta, prédikációit pedig nem (sosem említi
őket), rangsoroló ítélete érthetőbbé válik. Elvégre a Kalauz, akár
milyen bámulatos logikai építmény, bármilyen nagyszerű érvelő

gép, gyakran száraz stílusával, mérföldes latin szövegrészeinek
lefordítatlan sokaságával nem áll a magyar próza főhelyén; Illyés
András prédikációs kötetei viszont egy életszerűbb műfaj elsőren

dű példái, duzzadnak az irodalomtól, s nem vall rossz ízlésre, ha
valaki nagyobb értéket tulajdonít nekik, mint a Kalauznak. Ámde
azt is meg kell kérdezni: Illyés Andrásnak melyik könyvét olvas
ta, s tartotta ily nagyra Kölcsey? Talán csak nem azt, amelyben
Illyés András szinte kivétel nélkül Pázmány-beszédeket tett közzé
mint sajátjait, az igazi szerző nevét elhallgatva? (Megrövidittetet
Ige, Bécs, 1696.) Nem bizonyítható, hogy ez történt, de ha igen,
akkor Kölcsey megtréfáltatott: tudta nélkül Pázmány prédikációit
helyezte Pázmány Kalauza fölébe. S ebben bizony igaza volt.

1813-1814: ez idő tájt alakul véglegessé a huszonhárom-hu
szonnégy éves Kölcsey irodalmi jelleme. Immár olvas görögül is;
biztos ízléssel jelöli ki irodalmi firmamentuma állócsillagait (Ho
mérosz, Goethe, Shakespeare); Írói levelezése Döbrenteivel az ön
ismeret vallomásainak és a tudós esztétikai ítélkezésnek remek
műve. (Megjelent az Élet és Literaturában, 1827.) Az érett gondol
kodású Kölcsey gyorsan eligazodott egyházi olvasmányain. "Kár,
hogy ezen két írónkra nézve is - írja Pázmányról és Illyés And
rásról - azt kell kiáltoznunk, amit Lucrec mond: tantum religzo
etc." A vallás jelenlétét az irodalomban nemcsak Lucretius sokall
ta, hanem Bessenyei is: régi literaturánk csupa szentírás-magyará
zat meg "lelki dolgok melyekbe világiság, poétaság nincsen". Kölcsey
tehát járt úton halad, amikor elégedetlenkedik az egyházi iroda
lommal, de nem tagadja minden érdemét, mint Bessenyei, hanem új
- mondhatni nemzeti - terepen láttatja, mint a nyelvújítás nagy
ügyének előkészítőjét. "Amit Kazinczy csinál, azt nem Báróczi csi
nálta legelébb; hanem csinálták minden régibb íróink, mint Illyés
(András) püspök, Molnár Albert, Zrínyi, Gyöngyösi István..." Hon
nét kell venni a neologizmusokat? "Onnan, ahonnan Illyés, Tinódi s
számtalanok a magokéit vették: a nyelv természetéből."

Szemere Pál jól választott, amikor a váli beszédet ajánlotta ba
rátja figyelmébe. Májer József (1785-1834) székesfehérvári plébá
nos, majd kanonok, jóhírű igehirdető volt, gyakran hívták meg a
környék templomaiba vendégszónoknak, vasárnapi beszédeit si
került három kötetben kiadnia (1823-1824).

A váli beszéd Mária mennybemenetelének ünnepén hangzott
el, "azon szempíllantásokról, mellyekben magát az ember mint
egy mennyben lenni érezi". Érdemes egy kicsit közelebbről szem
ügyre venni, mivel Kölcsey óta az irodalomtörténet egyáltalán
nem foglalkozott vele.

Májer József munkássága a hitszónoklat hanyatló korszakára
esik. Abból, ami a régi nagyok prédikációit irodalommá tette, im-
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már kevés marad: a hermeneutikus magyarázatok költői szépsége
eltűnik, a leleményes metafora-sorok megkopnak, a retorika vál
tozatos mesterfogásai helyett egy-két rutirunűvelet ismétlődik

minduntalan, Alexovics Vazulnál az ubi sunt formula, Májer Jó
zsefnél a triadikus szerkesztés.

"Isten az ő kedveseinek szenvedéseit nem hagyja áldás nél
kül." Példa rá "édes hazánknak Nagyasszonya", akit a Minden
ható már itt a földön mennyei boldogsággal jutalmazott. Három
ízben is: isteni gyermeke fogantatásakor; amikor az elkóborolt Jé
zust megtalálta a templomban; az üres koporsónál, a Megváltó
feltámadásának hajnalán. Hasonló örömekben részesülhetnek a
jámborok, kik a Hit, Remény és a Szeretet erényeivel bővelked

nek. "Mert ezen három, égből szakadt jóságok nemcsak egyéb jó
ságoknak, hanem, amaz örömeknek is szülő anyjok, mivel men
nél elevenebb a Hit, mennél bizodalmasabb a Reménység, mennél
lángolóbb a Szeretet, annál gyakortábbak a szempillantások,
mellyek velünk az angyalok boldogságát éreztetik." Mint ebből

az idézetből is kiviláglik, a hármas szerkezetet szóismétlés ("men
nél") nyomatékosítja, Máskor - nem ritkán - a szerkezet triásza
többszörössé terjeszkedik: "Ah, ha elgondoljuk /1 / a terheket,
mellyek keresztény kötelességeinket nehezítik, /2/ agátokat,
mellyek jámborabb igyekezetinkkel ellenkeznek, /3/ az áldozato
kat, mellyeket tőlünk hivatalunk kíván, /4/ az örömeket.
mellyektől tartózkodnunk, /5/ s a keserűségeket, mellyeket szen
vednünk kell!... ha, mondom, ezeket elgondoljuk, szintén óhajtjuk
a szempillantásokat, mellyek vélünk sérelminket felejtessék, és a
jutalomra mutassanak, mellyet állhatatosságunk érdemeL" Oly
kor az arányossá formált szerkezetben metaforák jelennek meg: a
mennyei öröm pillanatai "mintegy követek, mellyeket a jövendő

küld, hogy fáradságunk jutalmas kimenetelével biztassa iparkodá
sunkat; mintegy bizonyságok, mellyek hitelt tesznek, hogy szebb,
jobb örökség vagyon számunkra eltéve, mint amelly bennünket
csak a sírig boldogíthat. Ezek ama határok, mellyeken a föld az
eget megérinti; mellyek a lélekkel mennyei származását szemlél
tetik; ezek ama titkok, mellyekben a por az Istennel egyesűl az
üdő és az örökkévalóság megölelik egymást; a halál elejti győze

delmét; a halhatatlanságot közel lenni érzi a halandóság; és az
ember örömekbe szeret, mellyek véle nemcsak minden szoronga
tásit felejtetik, hanem egyszersmind új életre támasztják remény
ségét..." A metaforákra amellékmondatok állítrnányaiból pazar
igei szekvencia épült - ritka bravúr a hanyatló korszakban. Az
ilyenek vív ták ki Kölcsey elismerését.

Nem fukarkodik a dicsérettel: "nemes popularitásu nyelv",
"szép könnyűségű előadás", "szelíd, de férfias hevület heveskedő
csapongás nélkül", "sebes folyam felesleges áradozás nélkül",
"nyúgalommal egybekapcsolt erő", .művészi kezet és philologiai
tudományt bizonyító kidolgozás" - és idézi a beszéd néhány
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passzusát, mely különösen megtetszett neki, leginkább bizonyára ez
a szép, hosszú, többszörösen triadikus szöveg-dallam: "Akarjuk, ne
akarjuk, mi is fontolódunk a jövendőről. Kérdezzük az elementumo
kat, ha egész valóságunkat felemésztik-e? Kérdezzük a sírt, ha min
den reménységünket elnyeli-e? Kérdezzük a természetet, ha ollyan-e
az élet, mint a pára, melly csak üdeig látszató és hamar szellővé

enyészik, vagy mint az árnyék, melly eltűnik nyomdok nélkül? Oh
ha ekkor az ész csak bizonytalansággal, a tavasz csak hasonlatosság
gal, a csillagos ég csak kecsegtető reménységgel felel; minő kívána
tos szívünknek ama szempillantás, melly érezteti velünk, hogy nem,
nem földi származásu bennünk a lélek; hogy az annak lehellete, ki
mindeneket alkotott; hogy fölüléli a testet, és majd belőle halhatat
lanságának szárnyára kél." Pára, szellő, árnyék: ezek a szavak jó is
merősei Kölcseynek, a Vanitatum vanitas képzetköréből valók. A pára
szót kétszer is leírta a versben, először mint a világi "pompa s ék"
metaforáját, s ez egybevág Májer József gondolatával, de másodszor
ra a pára a "hit s remény" hiábavalóságára utal, s ezzel Kölcsey
messze kerül a váli beszéd mondanivalójától.

Nem is akar tovább elidőzni ott. Miután leszögezte, hogy "a
szépművészségnek azon ága, mely a religio érzését melegen tartani
s így az erkölcs utját kellemesebbé, a társasági egybeköttetést szoro
sabbá tenni törekszik" (vagyis az egyházi ékesszólás), fő polcot ér
demel az esztétikum tartományában, arról értekezik, hogy bár hall
hatnánk kitűnő orátorokat törvényszéki, megyei, országgyűlési tár
gyakról is! (E hármas ideált ő maga fogja megvalósítani.) Miután
pedig lerótta tiszteletkörét a papi szónok előtt, most már beszélhet
arról, ami néki a legfontosabb: a nemzeti (világi) irodalomról.

A nemzeti szellem nem volt idegen Májer József számára sem.
1821-ben szép beszédet adott ki Szent István királyról. Ebben azt
a kérdést teszi föl: minek "köszönheti a magyar, hogy a nemzetek
sorában még most is dicsőséges helye vagyon?" Természetesen
Szent Istvánnak és keresztény hitének; ez a hit azonban nemcsak
lelki javakat szerzett népének, hanem az európai nemzetek közös
ségébe való beilleszkedését és anyagi boldogulását is eszközölte.
" ...az ő hite szeléditette hozzánk a tudományokat (...); az ő hite
palástja alatt találták oltalmokat a jövevények, kik elszaporítván
közöttünk a hasznos mesterségeket, szükségeink kielégítésének új
segedelmet, a keresetnek új utat, az ország jövedelminek új for
rást nyitottak; (...) az ő hite dajkálta közöttünk a szeretetet, hogy
a Magyar Birodalomnak különféle népei, úgymint azon egy tró
nusnak hívei, azon egy hazának magzati, azon egy közjónak örö
kösi, egymáshoz kölcsönös segedelemmel lenni, egymásért élni
vagy halni készek legyenek; szóval: az ő hite áldása, hogy az or
szág hazává lett."

Kölcsey és Májer József életútja egy ponton találkozott: 1832-től

mind a ketten országgyűlési követek Pozsonyban. Két szónok, a
politikus literátor és a pap. Vajon elbeszélgettek egymással?
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