
 1

Benedek Elek 
 

Kölcsey Ferenc 
 

A szerző Nagy magyarok élete c. sorozatából, 
Budapest, 1907 

(Előző számunkban megkezdett részlet folytatása) 
 

3. 
A neve már népszerűtlen volt a kritikái miatt, s mint költőt még 

nem ismerte a közönség. Aránylag kevés verse volt még, mikor 
magára zúdította a közönség haragját, s ez a kevés sejteti ugyan a 
későbbi jeles költőt, de látnivaló, hogy még nem a maga lábán jár. A 
Himnusz költője az érzelgős német költők hatása alatt áll még. Amint 
lassan fejlődött ki tehetsége gyermekkorában, éppen úgy lassan 
fejlődött ki költői tehetsége is. Szerelmi dalokat ír, de e szerelmi 
dalok nem teszik az olvasóra azt a hatást, hogy mélyebb, erősebb 
érzés íratta volna vele e dalokat. De amint a hazáról kezd énekelni, 
látjuk, hogy a költő megtalálta magamagát. Az 1814-ik év nyarán 
hosszabb ideig volt Szemerénél látogatóban, s itt írta Rákos nimfájához 
című költeményét, mely messze fölötte áll minden eddigi 
költeményének. Szerelemről és hazáról énekel e költeményében, s 
ezzel egyszerre az akkori legjelesebb költők sorába emelkedik. 
Pécelen megismerkedett egy leánnyal, érdeklődött iránta, de, úgy 
látszik, múlékony s nem mélyebb volt az érzés, mit e leány a költő 
szívében fakasztott. Szerelme múlékony volt, de nem szegény, sokat 
szenvedett hazájának szerelme. Bolyongván a Rákos partjain, a leány 
képe mosolyogva, a hazáé búsan jelent meg előtte, s megszületik az 
első dal, mely igazán az övé; mely nem idegen érzéseknek, hanem a 
maga érzéseinek szószólója. 

 

Kettő szerelme kebelemnek 
Egy hon és egy leány. 
Azt vérző szívvel, ezt epedve, 
Azt lángolóan, ezt mosolyogva 
Tekintvén, ölelem. 
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De büszke lesz szivem s dobog 
S önérzés száll ki homlokomra, 
Ha képeik lengenek felém. 
 
Oh, lyány, hamvvedreden 
Búsan kél egykor a dal, 
S majd szárnya fennlebegvén, 
Harmatjából egének 
Csöppent vigasztalást. 
De néked élni kell, ó hon, 
S örökre mint tavasz virúlni, 
Ah, mert omladékidon 
Reszketve fognék szétomolni, 
Hazám, hazám! 
 

Hányszor idézték azóta e költemény két sorát: De néked élni 
kell, ó hon, S örökre mint tavasz virulni! Hányszor volt azóta csügge-
désre oka a magyarnak! S hány szívet emelt fel a csüggetegségből a 
költő szent hite: de néked élni kell, ó hon! 

Ez a költemény új korszak kezdetét jelenti Kölcsey költészetében. 
A szenvelgett sóvárgásnak, epekedésnek vége: a költő megtalálta 
magamagát. Élete folyása is változott abban az évben, melyben e 
költeménye született. Testvéreivel megosztozott, s a következő évben 
(1815) Álmosdról a Szatmár megyei Csekébe költözött. A csekei 
birtok jutott neki és Ádám testvérének. De itt már nagyobb 
mértékben lefoglalta a gazdaság gondja, s emiatt a Múzsákkal alig 
társalkodhatott. Ez a „henyeség” ingerlékennyé tette. Már-már azt 
hitte, hogy vége az ő irodalmi munkásságának. Szemere Pál megláto-
gatta Csekén, s felbiztatta, hogy fordítsa le Homér Iliászát. Bele is 
kezdett, de a munka lassan haladott. Kazinczy levelet írt, buzdította, 
de annyira el volt kedvetlenedve, hogy teljes öt hónapig nem vála-
szolt a széphalmi mester levelére. A csekei élet mind terhesebbé, elvi-
selhetetlenebbé kezdett lenni. El volt jegyezve az irodalomnak, s 
mind jobban látta, hogy itt, távol a világtól, távol író barátaitól, las-
sanként megszűnik a szent frigy, melyet a Múzsákkal kötött. Szerette 
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volna eladni a birtokrészét s Pestre költözni. Végre aztán egyezséget 
kötött a testvéreivel, kezökre bízta a birtokot, s 1817 elején Pestre köl-
tözött. De amennyire vágyakozott Pestre, épp annyira rosszul érezte 
itt magát. Sehogy sem tudta felmelegíteni a pesti írók társasága, s alig 
van ott, már visszavágyódik a Tisza-parti csendes kúriába. Az irodal-
mi állapotokat nagyon kedvezőtleneknek találta. Nincs magyar iro-
dalom, nem is lesz soha - mondotta kétségbeesetten. Menekült 
Pestről, hová az elébb még oly nagyon vágyakozott. Még megláto-
gatta Szemerét Pécelen, s itt születik meg a Rákóczi hajh … kezdetű 
költeménye, méltó párja az előbbinek, mely szintén Pécelen született. 
A nagy, a dicső Rákóczihoz száll a költő lelke, az ő és bujdosó társai-
nak sírjához küldi sóhajtását. Ama sírhoz, mely felett „titkon borong 
a géniusz”; ama sírhoz, hol „lángoló szív s honszerelem váltottak 
életet”. Ám a titkon borongó géniusz érleli keblében a bosszút; 
„villámként csap, villámként sújt”, „győzve jár a vér szent mezején”. 

 

S rohan mint ár, a győzelem 
Kelettől nyúgotig, 
A láncsa zúg, a lobogót 
Magas szellők viszik. 
 
S ledőlt országok hamvain 
Egy szép hon támad fel, 
Mely lelket tölt, mely szivet ráz 
Neve zengésivel. 
 

Pécelről egyenesen hazament. Megsemmisítette a testvérével 
kötött szerződést, s tetszésére bízta, hogy mit ad neki a birtok jöve-
delméből. De nem volt maradása otthon. Lelkiállapota annyira 
szomorú volt, hogy - mint maga írja önéletrajzában - „örömmel 
választotta volna a klastromot is”. Újra Pestre ment, azzal a szándék-
kal, hogy leteszi az ügyvédi vizsgát, de a szándék szándék maradt, s 
karácsonyra ismét visszament Csekére. Az volt a terve, hogy Pécelre 
költözik, Szemeréhez, ott él majd birtoka jövedelméből, ott nem há-
borgatják a gazdaság gondjai, írhat, munkálhat kedve szerint. De ez 
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a szép terv is terv maradott. Testvére, Ádám, oly rosszul vezette a 
gazdaságot, hogy nem hagyhatta el Csekét. Rendbe kellett szedni a 
gazdaságot, s csak azután gondolhatott arra, hogy majd a jövedelmé-
ből nyugodtan élhet s dolgozhatik egyebütt. Annyira lefoglalta a 
gazdaság rendbeszedése, hogy két éven át levelet sem váltott barátai-
val. De ha nem is levelezett barátaival, ez a keserves idő sem múlt el 
az irodalomra haszontalanul. „Keveset dolgoztam - írja önéletrajzá-
ban, de dalaim alakja ekkor fejlett ki. Reggeltől más hajnalig szobám-
ban járkáltam (volt egész év, hogy az udvarról nem mentem ki), s ha 
sötét képeim engedték, a paraszt dal tónját (hangját) találgatám. Fel-
vettem valami rímről rímre, s tárgyról tárgyra ugráló paraszt dalt, s 
azután úgy nemesítem meg egyik sort a másik után.” 

Szóval: Kölcsey nem népdalokat akart írni a népdalok mintájára, 
hanem megnemesíteni a népdalt. Attól az ő kényes ízlése idegen-
kedett, hogy népdalt írjon, de mégis közeledett a népdal természe-
tesebb hangjához. Ezt a közeledést mutatják különösen Bú kél velem 
kezdetű, a Bordal s a Csolnakon című dalai, még inkább a Hervadsz 
kezdetű, melyben leginkább eltalálta a „magyar művészi népdal” 
formáját. 
 

Hervadsz, hervadsz, 
Szerelem rózsája, 
Isten hozzád 
Keblem hű lyánykája! 
Omlik a hab, 
Omlik könnyhullásom, 
Kél a szellő, 
S költi sohajtásom. 

 

De a csekei magányosságnak nem csupán e műdalokat köszön-
hetjük. Itt írta Kölcsey a Himnuszt 1823. január 22-én, a Himnuszt, 
mely a nemzet imádsága lett. Ama népé, mely „megbűnhődte a 
múltat s jövendőt”. 

Az idő, melyben a Himnusz született, a magyar nemzet életének 
egyik legszomorúbb ideje volt. A nemzet lelkét erős csüggetegség 
szállotta meg. Már hosszú idő óta országgyűlés nélkül, rendeletekkel 
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kormányozták Bécsből az országot. Országgyűlés nélkül szedték az 
adót, a katonát. A legyengült nemzet már-már megadta magát. A 
megyék ellenállottak egy ideig, de az erőszak megtörte a megyék 
ellenállását s a hatalom szabadon garázdálkodott. Mi lett a magyar-
ból, mi lett Mátyás király országából! Hová lett a régi magyar vitéz-
ség! Hogy lezüllött, legyengült a büszke, hős magyarok ivadéka! Már 
csak Isten segíthet a magyarokon. Való igaz, hogy a nemzet is bűnös 
a maga züllésében, de ez a nemzet annyit szenvedett ártatlanul! Ez a 
nép megbűnhődte már a múltat is, a jövendőt is, legyen vége a meg-
próbáltatásoknak! 

Ez a gondolat ragadja meg a költőt, s Istenhez fordul, hozzá kö-
nyörög: 

 

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel. 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A multat s jövendőt! 

 

Isten az, ki által e szép hazát nyerte Bendegúznak vére. Ő az, ki 
érettünk ért kalászt lengetett Kunság mezein; nektárt csepegtetett 
Tokaj szőlővesszein. Ő az, ki gyakran plántálta zászlónkat vad török 
sáncára – 

 

S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 
 

De Isten nemcsak áld, büntet is. Bűneink miatt harag gyúlt 
keblében, s végig szenvedteté velünk mongolok nyilát, a török rab-
igát, s mindezeknél a legkeményebb büntetést, mikor saját fiai tá-
madtak a hazára. Az üldözött nem lelte honját a hazában. Vérözön a 
földön, lángtenger a levegőben. Ahol vár állott, most kőhalom bús-
lakodik; ahol kedv s öröm repkedett, most halálhörgés, siralom. És 
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nem virul szabadság a holtnak véréből, de kínzó rabság könnye hull… 
Még egyszer felsír a költő kebléből az imádság: 

 

Szánd meg isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának. 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A multat s jövendőt! 

 

Valóban, a csekei magányosság nem volt gyümölcstelen. A 
költő, ki ekkor még távol élt a világtól, távol a küzdelmektől, a költői 
és hazafiúi ihlet egy szerencsés pillanatában hangot adott a közérzés-
nek: nem, nem tarthat tovább a nemzet szenvedése. Ha bűnt bűnre 
követett el, meg is bűnhődött érette. Megbünhödte már a jövendőt is. 
Ez a nemzet megérdemli, hogy Isten megkönyörüljön rajta s a 
„zivataros századok„ után mosolygó, napfényes jövendőt virrasszon 
reá! 

 


