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4. 
Végtelenül szomorú életet élt Kölcsey a csekei magányos-

ságban. A gazdaság gondja valósággal odaláncolta, s ez nem elég, 
még birtokpörök is izgatták amúgy is túlságosan érzékeny lelkét. 
Volt olyan esztendő, hogy ebédelni sem mozdult ki a szobájából. Át-
kozta a sorsot, mely „emberi társaság nélkül hagyta”, s mégis „szo-
bájának négy fala közé zárkózott, ablakait elsötétítette, hogy emberi 
képet ne lásson”. Ő maga teszi ezt a szomorú vallomást önéletrajzá-
ban. Végre, az 1826-ik év elején kimozdult Csekéről. Ezt az évet 
Pécelen és Pesten töltötte, főként Szemere Pál társaságában. Az örök-
ifjú Szemere Pál ekkor indította meg az Élet és Litteratura című folyó-
iratot, részben azzal a céllal, hogy ellensúlyozza hatását a Kisfaludy 
Károly Aurórájának, mely mint a népies nemzeti irány képviselője 
szembe került azzal az irodalmi iránnyal, amelynek a széphalmi 
mester volt a vezére. A hirtelen feltűnt Kisfaludy Károly kezébe 
ragadta a vezérséget, s bár ő és hívei elfogadták Kazinczy nyelvújítá-
sát, a költészet irányát illetően nem vallottak egy hitet vele. Kitűzték 
a népies nemzeti irány zászlaját, de a Kazinczy iránt tartozó köteles 
tiszteletről nem feledkeztek meg. Szembekerült egymással két irodal-
mi irány, anélkül azonban, hogy e két irány hívei hevesebb csatát 
folytattak volna egymás ellen. Egy ideig Kazinczy és hívei a bécsi 
Hébében hirdették a maguk igazát, majd a rövid életű Aspasiában. 
Ennek megszűntével alapította az Élet és Litteratura című folyóiratot 
Szemere, Kazinczy leghűségesebb tanítványa. A folyóirat Kölcseynek 
egy nagyobb szabású tanulmányával indult meg. A tanulmány címe 
Nemzeti hagyományok, s benne kimondja a nagy szót, hogy az igazi 
nemzeti költészet szikráit a köznépi dalokban kell keresni. Szóval: 
Kazinczy tanítványa valóképpen igazolta Kisfaludyék nemzeti irá-
nyát. Több kisebb-nagyobb kritikai cikke és értekezése mellett e 
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folyóiratban jelent meg egy másik nevezetes, korszakos tanulmánya 
a német költő, Körner magyar tárgyú drámájáról, a Zrínyiről. Kor-
szakos, mert ez az első színművészeti tanulmány irodalmunkban. 

Visszakerült hát ismét Kölcsey az irodalmi központba. Mert 
Pest akkor már központja volt az irodalomnak. Pesten lakott Kisfa-
ludy Károly, az új vezér, Pesten Vörösmarty, az új csillag. Hosszú 
szünet után megnyílt az országgyűlés is 1825-ben. Feltűnt már a 
„legnagyobb magyar” nemes alakja, hogy azt, amit a széphalmi 
mester a nyelv és irodalom segítségével kezdett: társadalmi és gazda-
sági úton folytassa a szendergő nemzet felébresztésére. A Himnusz 
költője azonban ezúttal is mindössze egy évig tartott ki Pesten. 
Ebben az évben nyitotta meg házát az íróknak Bártfay László, 
Károlyi György titkára: az ő vendégszerető háza lett az írók gyülekező 
helye. E kedves házba eljárogatott Kölcsey is. Megismerkedett 
Kisfaludyval, Vörösmartyval, Bajzával, Toldyval s az irodalom más 
ifjú jeleseivel. De az ő nyugtalan természete nem tudott sokáig meg-
maradni egy helyen. Irtózott a csekei magányosságtól, s mégis 
elvágyott Pestről. Az 1827-ik év elején hazament, s most már nem is 
szabadulhatott hazulról. Ádám öccse meghalt, özvegy és árva mara-
dott utána, a gazdaság pedig a legnagyobb rendetlenségben, adóssá-
gokkal megterhelten. Reá várt a nehéz feladat: a gazdaság rendbeho-
zása, adósságoktól való megtisztítása. S az özvegynek és árvának ki 
lett volna más gyámolítója, mint ő? A kényszerűség gazdává tette, 
holott egyáltalán nem termett a gazdaságra. El-elmerült könyveinek 
olvasásába s meg-megfeledkezett a gazdái kötelességekről. Annyira 
meg-megfeledkezett, hogy azt sem tudta, mi történik kint a határban. 
Mikor azt kérdezte, hogy elvégezték-e az aratást, akkor már az őszi 
vetésnek is vége volt. Még álmosdi gazdaéletéből maradt fenn ez az 
igen jellemző adoma: Az ősi ház nádfödele egy reggel kigyúlt, s a 
cselédek ijedten szaladtak be hozzá: – Keljen fel a tekintetes úr, mert 
ég a ház! – Hát ha ég, oltsátok! – felelte Kölcsey. – De nagyon ég ám! 
– Hát akkor nagyon oltsátok! – szólt a költő-gazda, azzal falnak 
fordult s tovább aludott. 

De ha gyakran nem is tudta, hogy mikor aratnak, mikor vetnek, 
igénytelen, takarékos életmódjával, okos számításával lassanként 
megszabadította a birtokot az adósságtól, sőt gyarapította is az ősi 
vagyont. Közben, bár egyszer azt írja Toldynak, hogy „az ő 
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literátorsága vége felé jár s mi köze is a falusi magyar nemesnek a 
literátorsággal”, leveleket vált az írókkal, érdeklődik az irodalom 
iránt. Sőt amitől addig olyannyira idegenkedett, egyszerre érdekelni 
kezdi a politikai élet is. Az 1825-iki országgyűlés óta úgy tetszett, 
hogy virrad, aminthogy virradott is. A Himnusz költője, ki a kétség-
beesés megrázó hangján fordult Istenhez, hogy elégelje meg e 
nemzet sok nagy szenvedését, megérzi az új kor leheletét, s keble 
csüggeteg érzéseit szebb jövendő reménysége váltja fel. Midőn az 
1825-iki országgyűlésről 1827-ben visszatértek a Szatmár megyei 
követek, Kölcsey fogadta a vármegyeházán üdvözlő beszéddel. 
Ebben a beszédében még nem mutatkozik a szabadelvű haladás 
későbbi lánglelkű bajnoka. Még fél az újítástól, félti tőle az alkot-
mányt, s boldognak mondja azt, „aki a jelenvaló jókkal megelégedve 
él és levegői képek után nem kapkod”... Két év múlva (1829) Vécsey 
adminisztrátor megyei aljegyzőnek nevezte ki Kölcseyt. A gazdaság 
gondja mellé ez időtől kezdve a hivatal gondja is szegődött, de 
Kölcsey az irodalomhoz azért nem lett hűtlen. Midőn Bajza József 
megindította a Kritikai Lapokat, s ebben Toldy megtámadta 
Kazinczyt, mert Pyrker László érsek németül írt hőskölteményét, 
vagyis magyar ember német művét magyarra fordította, majd meg 
Kazinczy védekezését Bajza kíméletlen megjegyzésekkel kísérte: 
Kölcsey, kinek pedig néhány év előtt egy irodalmi ügyben kellemet-
len összeszólalkozása volt Kazinczyval, védelmére siet a szent öreg-
nek. „Kérlek, édes Lacim – írja Bártfay Lászlónak –, intsed a szeretet-
re s tiszteletre méltó Bajzát, kíméljék a szent öreget. Nincs ember gyen-
geség nélkül; de ez, ha ezer annyi gyengékkel bírna is, mégis 
nemcsak tiszteletünket, de hálánkat, s a legnagyobb mértékben 
kívánja. Ha Kazinczy nem lett volna: bizony most sem egyikünk, 
sem másikunk nem állna ott, ahol. Bizony egy egész epochával hát-
rább állanánk, s egy epochával hátrább mi lennénk?” 

Az ő nemes lelkének fájt, ha látta, hogy a fiatalabb írók meg-
feledkeznek a megillető tiszteletről ama férfiú iránt, kinek irodal-
munk oly nagy hálával tartozott s tartozik mindörökké, de viszont 
nem volt elfogult az újabb nemzedék iránt, s őszintén örült Kisfaludy 
és Vörösmarty sikereinek. Nagy elismeréssel nyilatkozott az Aurórá-
ról, s valóságos lelkesedéssel üdvözölte Vörösmarty Csongor és 
Tündéjét. „Szerencsét mond a nemzetnek” Csongorért, nagy költőnek 
ismeri el Vórösmartyt s kéri Bártfayt, hogy „ölelje meg érette”. 
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Messze távol bár az irodalmi központtól, valójában ott volt a 
lelke. Pedig ugyancsak nagy gondot adott a gazdaság rendbehozása. 
Az adósságok törlesztésére nem volt elég a birtok jövedelme, s 
Kölcsey úgy próbált segíteni magán, hogy bérbe vette Károlyi 
György istvándi birtokát. A közbenjáró a derék Bártfay volt, jóllehet 
Kölcsey személyes ismeretségben volt a nemes gróffal, a szabadelvű 
eszmék e bátor előharcosával, ki nagyra becsülte benne nemcsak a 
költőt, de a szabadelvű eszmékért lelkesülő s ez eszméket ragyogó 
tollával, ékesszólásával szolgáló hazafit is. Mert Kölcsey, ki 1827-ben 
még boldognak mondotta azt, „aki a jelenvalókkal megelégedve él”, 
csakhamar a szabadelvű haladás legtüzesebb lelkű szószólója lett. 
Ám, amint látjuk, a maga dolgában bátortalan maradott, s közbenjá-
rásért folyamodott oly dologban, mely nemcsak rá, hanem a grófra is 
előnyösnek mutatkozott. 

Igen, Kölcsey távol élt az irodalmi központtól, de ott volt a 
lelke, bármennyire lefoglalták az anyagi gondok, vesződségek. Az 
1827-ik év elején hagyta el Pestet, s 1832. szeptember havában látják 
újra írótársai. Gyászos alkalom hozta Pestre. A széphalmi mester 
meghalt, s az Akadémia Kölcseyt bízta meg az emlékbeszéd tartásá-
val. Ki lett volna e feladatra hivatottabb, mint a széphalmi mester 
legnagyobb tanítványa? Az alig megalakult Akadémiának a szép-
halmi mester volt első halottja. 

És az Akadémia tagjai egyértelemmel Kölcseyre gondoltak, ki 
nemcsak hogy legnagyobb tanítványa volt a mesternek, de annak a 
kornak legnagyobb szónoka is. Kölcsey, ki gyermekkorában a 
debreceni pusztán a régi görög világ hőseiről szónokolt, később is 
nagy szeretettel gyakorolta magát a szónoklat művészetében. Gya-
korlatul több szónoki beszédet szerkesztett, magáról a szónoklatról 
pedig értekezést is írt. De valójában csak most nyílt alkalma, hogy 
nagyobb és műveltebb közönséget ragadjon bámulatra nagy szónoki 
talentumával. A feladat, melyre vállalkozott, nem volt mindennapi. 
Kazinczy életében, pályafutásában egy nagy korszak képét kellett 
megrajzolnia. Tisztában volt a feladat nagyságával, s jelleméhez hű 
komolysággal készült a feladatra. 

Az emlékbeszédet Pest megye gyűléstermében olvasta fel. Jelen 
volt József nádor is, közvetlen közelből hallgatta Kölcsey e remekét, 
mely könnyeket fakasztott a jelenlevők szemében. Nem csoda, mert 
ma sem olvashatjuk megindulás nélkül e beszédet, egy magyar író 
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küzdelmeinek sötét, komor rajzát. Íme, egy magyar író, ki félszáza-
don át küzdött, agitált, ébresztgette az alvó nemzetet s a jutalom? 
Meghalt szegénységben, özvegyét, árváit hátrahagyván nagy bizony-
talanságban! 

Nem szelíd visszaemlékezés e beszéd, de keserű vád-beszéd. 
„Epések lesznek talán szavaim – tör ki a szónok lelkéből a vád, 
miután megrajzolta, ki és mi volt Kazinczy –, de keserű, kínos emlé-
kezetek támadnak lelkemben. Mert gondolkodom a népről, mely 
Zrínyit, az írót, el tudta feledni; mely Faludit, míg élt, nem ismeré; 
mely Révairól hallani nem akart, mely Baróti Szabót és Virágot meg 
nem siratta; s melynek kebelében az ötvenhat évet szakadatlan 
munka közt eltöltött Kazinczy nyomorúsággal élt és holt. Ő szép 
reményekre születve, sokat ígérő ifjúságot élve, hirtelen a sors által 
leveretett; s midőn előtte minden pálya a literátorin kívül bezáródék, 
ez egyetlenegy pályán közönségünk elvoná kezét a magát neki áldo-
zó elől; hogy tévelyegjen elhagyatva, küzdjön nem segítve, s arca 
izzadását és szeme vérkönnyeit hagyja jelül kéziratain, s árva 
gyermekein ínségét. Kétrendbeli folyóírásai, részvétlenség miatt, 
mindjárt kezdetben elakadtanak; nyomtatott számos művei tizenegy 
millió népesség között vevőt nem leltenek; legnagyobb becsű kézira-
tainak nyomtatót nem talált; s halálig tartott fáradozásai jutalmát 
nem arathatta az országban, hol annyi idegen gazdag táplálást nyert 
magának. Voltak ugyan, tagadni nem fogom, kik őfelé is részvevő 
keblet nyitottak, s kik életének gondjait egyes jótétekkel enyhítgeték: 
de a nemzet nagy írójának jótétekre szorulni nem kellene; s pillanta-
tonként nyújtott vigasztalás hosszú kínokat nem orvosol. Ah, láttam 
én ezen kínokat! mert tanúja valék álmatlanul töltött éjjeleinek; 
tanúja valék a fájdalmas eljajdulásnak, midőn barátja vidám asztala 
mellett gyermekeire visszaemlékezett. Megrezzent akkor minden 
ideg kebelemben; s véráldozatnak képzelem a szent öreget, mely a 
nép bűneiért utolsó hörgései közt vonaglik. 

Társaim, nem szenved ő többet! Lenyugvék ősz fürtéiben, a 
széphalmi lak romai közt, úgy húnyván el: mint századok előtt a 
nyúgoti tenger partjain egy más hazának fia – Camoens. És gyer-
mekeit idegen kéz fogja ápolni; és sírját szívszorúlva kerüli ki a 
magyar nyelv-művész, sorsától rettegvén. S bár emlékezete keserű 
voltát szerencsésb évek hamar feledtetnék el! hogy a maradék előtt 
csak dicsősége ragyogjon; kínai pedig megfoghatatlanok legyenek.” 
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Ez a rövid szemelvény is eléggé magyarázza a beszéd mély 
hatását. Kazinczy életrajzából tudjuk, hogy az Akadémia e beszéd 
hatása alatt határozta el Kazinczy összes műveinek kiadását, s 
később országos gyűjtéssel segítettek az elárvult családon. 

 


