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Kölcsey Ferenc a hírt és halhatatlanságot illatnak nevezi, mely 

az elhulló rózsát egy perccel éli túl. Ugyanő, ki illatnak nevezi a hírt 
és a halhatatlanságot, megírta a Himnuszt, mely a magyar nemzet 
imádsága lett, s lehet-e kétség abban, hogy Kölcsey neve élni fog, míg 
egy magyar lesz a földön?  

A költői és hazafiúi ihlet ritka szerencsés pillanatában írta 
Kölcsey a Himnuszt. Képzelhető-e nemzeti ünnep e fenséges imádság 
nélkül? Ez az imádság örök időkre biztosította Kölcsey halhatatlansá-
gát. Nevét beírta minden magyar szívébe. S mint ahogy a Himnusz 
öröklődik nemzedékről nemzedékre, úgy öröklődik az ő neve, 
emléke is. 

Ám a Himnusz költője nem csupán ezzel az egy költeményével 
tette halhatatlanná a nevét. Az ő élete egyike a legtartalmasabb, leg-
gazdagabb életeknek. Mint költő, korának legjelesebb költői közé tar-
tozott; mint szónok, a legkiválóbb szónokok sorában foglalt helyet; 
mint kritikus, alaposságával és bátor szókimondásával szerzett tisz-
teletet; s mint hazafi és ember, lángoló honszerelmével, aranytiszta 
jellemével minden idők nemzedékének követendő példakép marad. 

Valóban, az ő életével való foglalkozás nem közönséges 
gyönyörűség. Már neve hallatára ünnepi érzés szállja meg szívünket, 
s ezzel az érzéssel követjük őt a bölcsőtől a sírig. Ünnepi érzéssel 
követjük, s majd ha megváltunk tőle, érezni fogjuk, hogy elménk, szí-
vünk megtermékenyült. 

 
 



 2

1. 
 
 

A Kölcsey család, a hagyomány szerint, Ond vezértől szárma-
zott. A költő apjának, Péternek, Bihar megyében volt birtoka. Anyja, 
Bölönyi Ágnes, erdélyi leány volt, s a költő ezért fél-erdélyinek mon-
dotta magát. Ott is született Erdélyben, Közép-Szolnok megye Sző-
demeter nevű községében, 1790. augusztus 8-án. A magát Ond 
vezértől származtató Kölcsey család nem volt gazdag. Sem gazdag, 
sem szegény. Középbirtokú nemesek voltak a Kölcseyek, jómódban 
éltek, s a vármegyei életben mindig jelentős szerepet vittek.  

Kölcsey Péter házasságát Isten négy fiú- és két leánygyermek-
kel áldotta meg. A leányok korán meghaltak. A fiúk közt Ferenc volt 
a legidősebb. A legkisebb fiú az apa halála után nyolc hónappal szü-
letett. Mert Kölcsey Péter meghalt hirtelen halállal, s a legidősebb fiú 
is az apa halálakor mindössze hatéves volt. De még apja halála előtt 
egyéb súlyos csapás is érte a költőt: himlőbe esett, s elvesztette a fél 
szemét. A különben is gyenge testű, félénk természetű gyerek még 
félénkebb lett, mióta fél szemét elvesztette. Visszahúzódott a pajzán 
gyermektársaságoktól, szótlanul, szomorúan üldögélt a szobában, s 
többnyire egymagában bolyongott a kert fái között. Mélabús, borongó 
kedvű lett a gyermek, s az is maradt egész életében. 

Hiszen ha ott maradhat mindig az ősi házban! Ha folyton 
érezheti vala az anyai szeretet melegét! De elkövetkezett a tanulás 
ideje, s az anyás gyermeket viszik Debrecenbe, a kollégiumba. A ma-
gányt kedvelő gyermek valósággal irtózott a kollégiumi élettől. 
Azokra a vásott fiúkra gondolt, kik majd őt, a félszemű fiút, gúnyolni 
fogják. És nem lesz mellette az édesanyja, ki megvigasztalja, könnyeit 
lecsókolja. Hogy valamennyire megbarátkoztassák a kollégiumi élet-
tel, a városban kibéreltek az ő és testvérei számára egy kétszobás 
nádfödeles házat, itt laktak a Kölcsey fiúk, egy hű öreg cseléddel, 
Panna nénivel, innét jártak be a kollégiumba. A fiúk mellett volt ma-
gántanító, s gyakran ellátogatott hozzájuk a kollégium főgondnoka is, 
aki különben rokona volt a Kölcsey családnak. Vakációra hazajártak 
hol Álmosdra, hol Sződemeterre, s így lassanként Ferenc beletörődött 
a sorsába. A könyv lett legkedvesebb barátja. Ha nem vigyáztak rá, 
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egész éjjel képes volt fentvirrasztani könyvei mellett. Bent az 
iskolában csendesen meghúzódott a helyén. Társainak játékában nem 
vett részt. Csak egy-két fiúval barátkozott, az osztály legjobb tanulói-
val. Itt szövődött közte s Kállay Ferenc közt a sírig tartó barátság. A 
vakáció napjai ünnepnapok voltak neki: azt hitte, otthon háborítatla-
nabbul olvashatja kedves könyveit. Eltiltották ugyan az olvasástól, 
mert féltették, hogy a sok olvasás tönkre teszi amúgy is gyenge 
testét, de ő titkon összeszedte a padláson a régi könyveket s újságo-
kat, kivitte a szőlőbe, ott leheveredett a vén diófa árnyékába, és olva-
sott és olvasott, mígnem rajtakapták s keményen eltiltották az olva-
sástól. De tetszett a Gondviselésnek, hogy minden eddiginél 
nagyobb csapással sújtsa a gyermeket. Tizenkét éves korában egész 
árva lett. Meghalt az édes jó anya. Nincs többé, aki a félénk, szomorú 
kedvű gyermeket bátorítsa, vigasztalja, könnyeit lecsókolja. Sokkal 
kisebb volt, mikor apja meghalt, semhogy e veszteség nagyságát 
megérthette volna. De már tizenkét éves, tudja: mi az anya. Tudja, mi 
az árvaság. Teljes nagyságában érzi a veszteséget, s még csak most 
menekül igazában könyvei közé. Ezek közt keresi a vigasztalást, az 
enyhületet. 

Kezdetben lassan fejlődött a tehetsége, de egyszerre csak 
hirtelen kezd bontakozni. Új világot nyit meg a serdülő ifjú előtt a 
latin költők olvasása, a régi római és görög világ nagy embereinek 
megismerése. Legjobb barátaival kijárogat a város határára, s ott 
homokból felépíti a dicső Athént, azt benépesíti a görög hősök szob-
raival, síremlékeivel. Megáll a homokszobrok és síremlékek előtt, s 
lelkes beszédeket mond a görög hősökről. Már bontogatja szárnyát a 
jövendő nagy szónok. Verseket is írogat már mint kis diák, de csak 
legjobb barátjának, Kállay Ferencnek olvassa fel, s olvasás után 
mindjárt el is égeti a szárnypróbálgatásokat. Amilyen szigorú volt 
később, mint kritikus, mások munkái iránt, oly szigorú már most, 
ifjan, a maga szülöttjei iránt. Tisztában van magával és tehetségével, 
s saját szárnypróbálgatásait nem nézi többre, mint amik azok valójá-
ban. Ő most elsősorban tanul és tanul. Olvassa a latin és magyar köl-
tőket, nagy szorgalommal tanulja a görög nyelvet, a franciát, majd a 
németet is. A serdülő ifjút már észreveszik  a tanárai, látják, hogy 
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tehetsége nem közönséges, s olvasottságával meg éppen kivált társai 
közül. Mint nagy diák már ő az osztály első diákja. S ott, hol minden-
napos dolog volt, hogy a diákok összeütköztek a kollégium fegyelmi 
törvényeivel, Kölcsey mindvégig ritka kivétel maradt. Az ő szelíd, 
borongós, leányos természete nem változott, társainak szilajságából 
az ő lényére egyetlen egy vonás sem ragadott. 

Az 1809-ik évben vált meg a debreceni kollégiumtól, de már 
azt megelőzően váltott egy pár levelet a széphalmi mesterrel. 
Csokonai temetésén látta először Kazinczyt a tizenöt éves diák, de 
csak látja, messziről csodálta még akkor a nagy reformátort, kinek 
korszakos működését már akkor ismerte. Csoda-e, ha az volt leghőbb 
vágya az ifjúnak, hogy egykor majd ő is a széphalmi mester 
táborában szolgálja nyelvünk és irodalmunk ügyét? Kazinczy fordí-
tásában olvasta Gessner idilljeit, s ebből kapott kedvet a német nyelv 
tanulására is, melyre eddig, a francia mellett, kevés gondot fordított. 
Kazinczy, a széphalmi mester volt az ifjú eszményképe. Hő vágya, 
hogy a nagy ember barátságára méltassa őt!  

Sokkal hamarább megtörtént ez, mint azt remélheté vala. A 
széphalmi mesternek tudvalevően sűrűn volt vitája az akkori írókkal 
és tudósokkal, s a debreceni diáknak kétszer nyílt alkalma felhívni a 
mester figyelmét oly adatra, mely fontos volt a vita eldöntésére. 
Kazinczyt meglepte a debreceni diák nagy olvasottsága, s mindkét 
alkalommal meleg hangú levélben üdvözölte az ifjút. És egyszerre 
megindul a sűrű levélváltás a széphalmi mester és a tizennyolc éves 
diák közt. Kazinczynak elég volt látni valakiben a jóakaratot, a törek-
vést, hogy hívei közé sorozza, hátha még az illetőben nem közönséges 
tanultságot és tehetséget vett észre! Márpedig Kölcseyben nem volt 
nehéz meglátni a tanultságot is, a tehetséget is. Amint megtudja, 
hogy Kölcsey még nem elég erős a görögben, azonnal ír, hogy „az 
istenért, tanuljon meg görögül, de ne félig”. Aztán tanácsolja neki, 
hogy olvasmányaiból csináljon jegyzeteket, amire különben nem 
kellett biztatni Kölcseyt, mert azt addig is tette. Egymást váltják a 
levelek, s végre az ifjú nekibátorodik és megvallja, hogy néha ő is 
szokott – verset írni. El is küldi egy kísérletét. A széphalmi mester 
szigorúan megbírálja a verset, de egyben buzdítja is. Aztán az ifjú 
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elküldi a másodikat is. Ez már nagyon tetszik a mesternek. Azzal 
tünteti ki az ifjút, hogy megküldi egy szonettjét. A szonettre szonettel 
felel az ifjú költő, s a széphalmi mester áradozva dicséri Kis Jánosnak 
a költeményt: „Aki tizenkilenc éves korában ilyet ír – mit fog írni 
harminchatban!” 

Kölcsey el volt jegyezve a költészetnek. Kazinczy iskolája sza-
porodott egy új tanítvánnyal: valamennyi közt a legtehetségesebbel. 

 
2. 

 
Midőn Kölcsey 1810-ben Pestre ment, neve már nem volt 

ismeretlen a pesti triász előtt, mert Kazinczynak volt arra gondja, 
hogy akiben csak valami tehetséget felfedezett, annak a nevét közölje 
írótársaival. Valóképpen törvénygyakorlatra ment Pestre, aminthogy 
az akkori nemes ifjúság előtt más pálya alig állott, de már az eddi-
giekből is sejthető, hogy Kölcseyt a száraz törvénygyakorlatoknál 
sokkal inkább érdekelte az irodalom. Alighogy Pestre ért, megismer-
kedett a triász egyik tagjával, Vitkoviccsal, kinek a szomszédságában 
lakott, s gyakran eljárt Vitkovics házába, melynek akkor a pesti írók 
gyülekezőhelye volt. A triász, melynek lelke Horvát István volt, 
szeretettel fogadta a szép tehetségű s nagy olvasottságú ifjút. Estén-
ként az írók összegyűltek Vitkovicsnál, felolvasták műveiket s köl-
csönösen megbírálták. Itt olvasta fel Kölcsey is egy románcát: az első 
magyar románcot. De bár Vitkovics felszólította rá, hivatalosan nem 
lett tagja a triásznak. Egyenesen megmondta Vitkovicsnak, hogy 
semmi kedve bejutni a triászba. Nyilvánvaló, hogy azért nem, mert 
meg akarta őrizni a függetlenségét. Nem akarta lekötni magát sem 
egyik, sem másik irodalmi iránynak. De bár nem kötötte le magát, ő 
is lelkes híve lett a nyelvújításnak, s mint a széphalmi mesternek, 
neki is a nagy német költő, Goethe lett a legkedvesebb költője. 

Mint patvarista, ha nem is jó kedvvel, de lelkiismeretesen vé-
gezte a dolgát, ám ami szabad ideje volt, teljesen a maga művelésének 
szentelé. Szorgalmasan eljárt a könyvtárakba, a magyar meg a német 
színházba, s halomszámra vásárolta össze a könyveket. Közben 
Kállay Ferenc barátjával ellátogatott Bécsbe is. Rövid ideig volt itt, de 
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e rövid idő alatt alaposan megnézett minden néznivalót. Többet nem 
is volt Bécsben, sőt egyáltalán egyetlenegyszer sem ment külföldre. 
Általában az ő visszahúzódó, magányos természetének nem ízlett a 
városi élet. Pesten is mindössze egy évig maradott, s egyszerre csak 
hazament Álmosdra. Hazament azzal az elhatározással, hogy nem 
lép közpályára, hanem meghúzódik a falusi csendességben, s életét 
az irodalomnak szenteli. A rokonság valósággal megdöbbent az ifjú 
elhatározásán. Nem közönséges tehetségétől, abban a korban 
szokatlan tanultságától nagyot vártak, s íme, el akar temetkezni 
falun! Alig ért haza, hívták Debrecenbe jogtanárnak. Nagyobb kitün-
tetés nem érhetett volna egy huszonegy éves fiatalembert, s ím, 
Kölcsey a kitüntető meghívást visszautasítja! A rokonok figyelmez-
tették, hogy kevés lesz az apai örökség, ha megosztozik a testvérei-
vel, abból ugyan nem élhet meg, ha hivatalt nem vállal, de az ifjú azt 
mondta erre: „Hozzáteszem lelkem függetlenségét, és így elég lesz!” 

Beköltözött az álmosdi kúriába, vele Sámuel öccse, de a gaz-
daság vezetése sok gonddal, vesződséggel járt, s nem élhetett lelke 
szerint az irodalomnak. Gyermekkori barátja, Kállay meglátogatta, s 
nagyobb utat terveztek együtt. Be akarták járni Svájcot, azután 
Németországot, színről színre akarták látni Németország legnagyobb 
költőjét, Goethét, ám a szép terv – terv maradt. A birtok jövedelme 
kevés volt, kölcsönt nem lehetett rá kapni, s Kölcseynek le kellett 
mondani az utazásról. Nemigen volt hozzá való társaság Álmosdon, 
az ő társasága a könyvtár volt. Akikkel szívesen elbeszélgetett volna, 
mind messze távol éltek tőle, s ezekkel csak levelek útján beszélgethe-
tett. Sűrűn levelezett Kállayval, Kazinczyval, Szemerével, Döbrentei-
vel, Helmeczyvel. Akik gyermekkori barátai voltak, az egy Kállay 
kivételével, mind meghaltak, s újabb barátokat nem szerzett az 
akkori ifjúság „romlott seregében”. De lelkének szüksége volt bará-
tokra, s ezeket az írók közt találta meg. Az írók nem szűntek meg ser-
kenteni a magányba húzódott ifjút, s kétségtelen nagy befolyással 
voltak e levelek arra, hogy Kölcsey a nyilvánosság elé lépjen. Még 
mindig a félénk, bátortalan gyermek. Nem bízik a tehetségében. És nem 
bízik az akkori közönségben. Vajon lesz-e, aki az ő énekét meghall-
gassa? Sokáig habozik, míg első versével a nyilvánosság elé lép. 
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Tizennyolc éves volt, mikor első versét nagy szégyenkezéssel meg-
küldötte Kazinczynak, s bár a széphalmi mester biztatta, s második 
versét különösen megdicsérte, hat év múltán látott nyomdafestéket 
Róza  című verse a Horvát István szerkesztette Magyar dámák kalendá-
riumában. Huszonnégy éves volt, mikor nyilvánosság elé lépett. 
Fiatalos türelmetlenkedéssel csakugyan nem lehet vádolni a költőt. 
Még három verse jelent meg ez idő tájt a Döbrentei által szerkesztett 
Erdélyi Múzeumban. Négy vers mindössze: az igazán nem tette isme-
retessé a nevét.  

De ami a négy versnek nem sikerült – s nem is sikerülhetett –, 
sikerült egy másfajta munkájának: ez egy csapásra országos hírűvé 
tette Kölcsey nevét. Mi volt ez a munka? Felelet a Mondolatra. Mi volt 
a Mondolat? 

Kazinczy életrajzából tudjuk, hogy a széphalmi mester merész 
nyelvújítása két táborra, mégpedig hevesen hadakozó táborra 
osztotta a tudósok és írók seregét. Mind a két tábor túlzásba csapott. 
Kazinczy és tábora túlságba vitte a nyelvújítást, az új szók csinálását, 
az ellentábor, az orthológusok (ósdiak) tábora meg túlságba vitte a 
minden újítástól való csökönyös idegenkedést. Éles, kíméletlen volt a 
széphalmi mester, aki minden alkalommal kigúnyolta az ósdiak 
maradiságát. Sértő fölényességgel írt az ósdiakról, aminthogy az 
újítók táborában voltak jóformán az akkori jelesebb írók. Az ósdiakat 
szörnyen bántotta a lenéző gúny. „Csak a butát rettenti, ami új – hir-
dette Kazinczy, s biztatta híveit: 

  

„Csípd, döfd, rúgd, valahol kapod a gaz latrot! az ilyet 
Ütni, csigázni, agyon verni (nevetve) szabad.” 
 

E kíméletlen harc szülte a Mondolatot, melyhez az anyagot a 
debreceni, sárospataki és a dunántúli írók hordották össze, s melynek 
kidolgozásával Somogyi Gedeont bízták meg. A Mondolat szörnyen 
kipellengérezte a nyelvújítás túlságait, s bár sok igaztalanságba téve-
lyedett, sok igazat is mondott. A nyelvújítás, a szófaragás túlzásaiban 
bőséges anyagot talált a kigúnyolásra. 

A csúfondáros mű 1813-ban jelent meg, a felelet rá 1815-ben. 
Az előző évben Kölcsey meglátogatta Szemere Pált Pécelen, együtt 
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dolgoztak a Feleleten, mely azonban Kölcsey neve alatt jelent meg. 
Ami a durva, sértő kifejezéseket illeti, Kölcsey nem maradt adósa a 
Mondolatnak. Kegyetlen gúnnyal ostorozza az ósdiakat, találóan 
utánozza az ósdiak magyaros, de minden csinosságot nélkülöző, 
lapos, pongyola stílusát. A harcot az ósdiak vesztették el. Elvesztet-
ték különösen azért, mert nagy tűzzel támadtak a nyelvújítók oly 
szavainak is, amelyek igazán szerencsés alkotások voltak, s valóság-
gal gazdagították nyelvünket, finomították a magyar stílust. Az 
ósdiak kérlelhetetlen ellenségei voltak minden új szónak válogatás 
nélkül, s ott, ahol igazuk volt, igazuk megvédésében nem voltak oly 
ügyesek, mint az újítók. Kölcsey nagy készültségével, tollának ele-
venségével nem versenyezhettek a Mondolat írói, s már ez a körül-
mény is az újítók javára döntötte el a harcot. 

Kölcsey nevét egyszerre szárnyára kapta a hír. Az ósdiak 
gyűlölködve beszéltek a nagy tehetségű, az alapos készültségű em-
berről, az újítók meg valósággal ünnepelték. De Kölcsey nem volt a 
népszerűség hajhászásának barátja, annyira nem, hogy csakhamar ő 
lett Magyarország legnépszerűtlenebb embere. Az országos feltűnést 
keltett Felelettel egy időben írt nagyobb szabású bírálatot Csokonai 
Vitéz Mihályról. Ezt a bírálatot megküldötte Döbrenteinek, hogy adja 
ki az Erdélyi Múzeumban. Döbrentei nem adta ki a bírálatot. Nem 
merte kiadni. Az a hang, mely a bírálatban megcsendült, teljesen is-
meretlen volt akkor. Maga a széphalmi mester tartózkodott legjob-
ban a szigorúbb bírálattól. A leggyengébb tehetségű író számára is 
volt egy hízelgő, buzdító szava. És az helyén való is volt abban az 
időben, midőn egyedül az irodalomra hárult a nagy nemzeti feladat: 
a szendergő nemzet ébresztgetése. A nemzetnek az a kis töredéke, 
mely a nyelv és irodalom művelésében látta egy szebb jövendő elő-
készítését, örömmel üdvözölt minden hazafit, ki tehetsége szerint 
nyelvünk és irodalmunk művelésének szentelte életét. Az írás – 
hazafias cselekedet volt, s az írás mineműségének megbírálása – 
hazafiatlanság. 

De végre is elérkezett az az idő is, mikor már különbséget 
kellett tenni író és író között; amikor meg kellett állapítani, kit minő 
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hely illet meg az irodalom berkeiben. Meg kellett magyarázni az 
íróknak is, a közönségnek is, hogy nem mind költészet, ami verses 
formába van gyúrva. S hogy nem minden műve kifogástalan 
azoknak a költőknek, kik különben méltán vívták ki a közönség tisz-
teletét és szeretetét. Kölcsey vállalkozott e népszerűtlen feladatra. 
Hiába magyarázta Döbrenteinek, hogy ha valamit hibáztatunk az 
íróban, az még nem jelenti annak elítélését, Döbrentei a merész 
hangú bírálatot nem merte kiadni. Attól félt, hogy lapját otthagyják 
az előfizetők. De a bírálat két év múlva megjelent a Tudományos 
Gyűjteményben. Sok tekintetben tévesen ítélte meg Csokonait, de 
szándékának tisztasága kétségtelen. Elismeri Csokonai nagy tehetsé-
gét, s egyben megmagyarázza az okokat is, melyek miatt tehetsége s 
ízlése teljesen ki nem fejlődhetett. A merész hangú, szókimondó bírálat 
valósággal megrémítette az írókat. Most majd rájuk kerül a sor. Irigy-
séggel vádolták meg Csokonai tisztelői, s félve gondoltak arra az 
írók, hogy velük talán még kíméletlenebbül bánik el. És csakugyan, 
nemsokára megjelent egy újabb bírálat Kölcsey tollából: Berzsenyi 
költeményeinek a bírálata. Hogy mily hatással volt a bírálat 
Berzsenyire, azt elmondottam a nagy ódaköltő életrajzában. A pesti 
triász feje, Horvát István, mindenképpen meg akarta akadályozni a 
bírálat megjelenését. Amint Vitkovics írja Kölcseynek: „az öreg gram-
matikus dühösségig kiáltozott”. Annak a költőnek a megbírálásában, 
ki a „Romlásnak indult hajdan erős magyar”-jával felrázta a szender-
gő nemzetet, a közönség a hazafias érzés ellen való merényletet látott. 

A két bírálat, Csokonai és Berzsenyi műveinek bírálata, a szó 
teljes értelmében gyűlöletessé tette Kölcsey nevét. Hosszú idő telt el, 
míg visszaszerezte a köztiszteletet, melyet alig érdemelt meg valaki 
jobban, mint Kölcsey Ferenc. 

 
(Őszi lapszámunkban folytatjuk) 

 
 


