
TAXNER-TÓTH ERNŐ 

KÖLCSEY ES A FIATAL VÖRÖSMARTY 

Biztosra vehető, hogy amikor Kölcsey 1817-ben Pestre jött , 
hogy az induló Tudományos Gyűjtemény munkatársa legyen 
és megélhetést találjon a városban,1 az ifjú Vörösmartyval nem 
találkozott, s a pesti piarista gimnázium tanulója nem is figyelt 
föl a helyét kereső költő-gondolkodóra. Azt sem tudni, hogy a 
csekei magányba húzódott Kölcsey mikor vette észre Vörös-
marty rendkívüli tehetségét. Csak annyi bizonyos, hogy 
1831-ben első fölismerője volt a Csongor és Tündében rejlő 
rendkívüli értékeknek; majd szigorú kritikusa (baráti levélben) 
A két szomszédvárnak.7 Sajnos, amit Kazinczynak oly nyoma-
tékkal ró fel az irodalomtörténet, hogy adósunk maradt Vörös-
marty műveinek nyilvános elismerésével, arra Kölcsey (és 
persze Kisfaludy Károly) sem vállalkozott. 

'Szemere Pál Péczel, 1816. október 17. keltezésű levelében már 
fölhívta Kölcsey figyelmét, „hogy Trattner Tudományos Gyűjtemény 
czím alatt folyó-irást indít, s a levél által meghívott dolgozókat egy-egy 
nyomtatási ívtől négy forinttal fizeti . . ." (Szemerei Szemere Pál mun-
kái. Kiadta Szvorényi József. Bp., 1980. III. rész 2 0 1 - 2 0 2 . ) Ez volt az 
előzménye Szemere azon állításának, hogy ő beszélte rá barátját „lakni 
Pestre jőjön"; amint arról és Kölcsey tervének kudarcba fulladásáról 
Kazinczynak 1817. április 5-én beszámolt. (Kazinczy Ferenc levelezése 
XVII, 1 4 3 - 1 4 4 . ) 

2 Kölcsey levele Bártfay Lászlóhoz. Nagy-Károly, ápril. 9-én, 1831. 
Kölcsey Ferenc válogatott művei Válogatta, a szöveget gondozta és a 
jegyzeteket írta: Fenyő István. Bp., 1975. 9 9 2 - 9 9 4 . ) és ugyancsak 
Bártfayhoz: Cseke, 1832. máj. 3. (Szemere-tár, XI. 249.) 
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Nem tudjuk, hogy Kölcsey három nagy kritikai tanul-
mányát3 mikor olvasta Vörösmarty. Annyi bizonyos, hogy a 
tízes évek végén még elsősorban a klasszikusok — főleg 
Horatius — hatása alatt volt,4 a magyar irodalomból pedig 
Baróti Szabó, Rajnis, Révai, Édes Gergely majd Kisfaludy 
Sándor, mindenekelőtt pedig Virág áll érdeklődésének a 
homlokterében. Kazinczynak írott 1824-es levele szerint a 
, jobb ízlést" azaz a modern irodalmat akkor kezdte „vala-
mennyire ösmerni, midőn először Börzsönybe" jutott.5 Itt, 
Perczelék könyvtárában olvashatta a Tudományos Gyűjtemény 
régebbi és újabb köteteit; s 1820 körül írott verseiben a nagy 
magyar költők közül először Csokonai és Berzsenyi hatása 
mutatható ki.6 

Kölcseyre bizonyíthatóan 1821 nyarán figyelt föl Vörös-
marty, amikor Igaz Sámuel Bécsben kiadott Zsebkönyvé bői 
kimásolta A' Váró Leány (későbbi címén: A lyány dala) című 
versét.7 Ennek a ténynek különös jelentőséget kölcsönöz, 
hogy Vörösmarty nem tartozott a szorgalmas vers-másolgatók 
közé. Figyelemre méltóvá teszi választását az is, hogy nem 
Kazinczyt (esetleg Goethe-fordítását), nem Szent-Miklósyt, 

'Kölcsey Csokonairól, Kis Jánosról és Berzsenyiró'l szóló 
irodalomtörténeti jelentőségű kritikái a Tudományos Gyűjteményben 
jelentek meg. (Kölcsey: i. m. 2 2 1 - 2 4 5 . ) 

4 Vö.: Horváth Károly:/! klasszikából a romantikába. Bp., 1968. 
5 Kazinczy Ferencnek, Pest 25 Mar. 1824. (Vörösmarty Mihály 

Összes müvei. - a továbbiakban: к. k. - 17. 5 3 - 5 5 . ) 
6 Vö. к. к. I. 5 3 0 - 5 6 9 . 
7 A Zsebkönyv Kazinczy levelezése szerint 1821 júniusában jutott el 

Magyarországra. Olyan kelendőnek bizonyult, hogy Igaz Sámuel máso-
dik „lenyomatot" is csináltathatott belőle. Valószínű ugyan, de nem 
bizonyos, hogy Vörösmarty Börzsönyben olvasta: a Klivényi barátom-
hoz című episztolájának egyik fennmaradt kéziratára maga írta rá: 
Börzsöny, 3. Jul. 1821.; Kölcsey versét azonban e verses levél egy másik 
kézirata után másolta be egyik fiatalkori füzetébe, s elképzelhető, hogy 
erre később, esetleg csak 1822-ben került sor. Vö. k. k. 1. 3 6 0 - 3 6 1 . és 
587. 
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Tóth Lászlót, sőt nem is Csokonait írta ki magának a Zseb-
könyv meglehetősen gazdag anyagából, hanem éppen Kölcsey 
versét. Ugyanakkor Vörösmarty ekkori hangulatának ismereté-
ben nagyon jól érthető, miért éppen A' Váró Leány ragadta meg 
- talán már címével is. A lemondással teli szerelmi érzés és a 
képzelet fellángoló tüzének ehhez kapcsolása - a borongó éj 
hangulatának megidézésében — igen sokat kifejezett börzsönyi 
élményeiből.8 

Kölcsey fölfedezésének útja a továbbiakban főleg közvetett 
módon, Vörösmarty nemzedéktársainak — és későbbi barátai-
nak - levelezésében bontakozik ki az utókor előtt. A Bajza— 
Toldy levelezésben egy évvel később — 1822 októberében — 
fordul elő először Kölcsey neve: Toldy Kazinczynak Vida 
Lászlóhoz szóló episztoláját idézi.9 1823. november 27-én 
Bajza nagy olvasmányélményeként hivatkozik a tanulmányíró 
Kölcseyre „Thöröknek epigrammjai, szonettjei hasonlítanak 
azon alakokhoz, mint Kölcsey egy valahol mondja,1 0 mellyek 
a ,Laterna magica' visszasugárzása által a falon mozogni látsza-
nak ugyan, de valósággal ott nincsenek."11 1824-ben Kölcsey 
költészetének a jelentősége az ifjú írók körében — ahová 
Vörösmartyt is számíthatjuk — már ismert lehetett. Toldy 
április 14-én Kovacsóczy sikereként számolt be Bajzának arról, 
hogy az Aspasia számára „Köleseitől egy szép balladét 
(Dobozy), egy bordalt, s találós meséket" kapot t" . 1 2 

Kölcsey ekkor Csekén tartózkodott, az említett verseket 
Szemere Pál adta át az általa „kisfaludy károlyistának" neve-
zett Kovacsóczynak, mint arról május 12-én a szerzőnek is 

8 A tíz évvel idősebb Kölcsey 1814-ben, tehát nagyjából azonos 
életkorban írta e versét. 

9Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte: 
Oltványi Ambrus. Bp., 1969. A továbbiakban: Bajza-Toldy: 49. 

1 0 Berzsenyi tanulmányában. Vö. Kölcsey: i. m. 244. 
1 1 Bajza-Toldy: 64. és 546. 
'2Bajza-Toldy: 123. - Az Aspasiában Kölcseytó'l л Dobozy, a 

Bordal és egy epigramma jelent meg. „Én Doboziba halálban szerelmes 
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beszámolt.13 Szemerénél 1823 nyara óta több Kölcsey-vers 
kézirata volt, ezeket eredetileg tervezett folyóiratához kapta. 
Ebből válogatott Kovacsóczynak, s ennek érdekességei közé 
tartozik, hogy a Vanitatum vanitast nem adta oda, noha 
kiemelkedő jelentőségével — azzal, hogy „egyetemieg szólland 
mindenkihez" — Szemere tisztában volt.14 Segítsége figyelem-
re méltó, mert nem volt jó viszonyban a fiatalokkal. (Ezért is 
valószínűtlen, hogy a Vanitatumot és a többi át nem adott 
verset megmutatta volna nekik.) Toldy ellenszenvének hő-
fokára például az jellemző, hogy egy alkalommal azt írta 
Bajzának: az „illyen embereket fel kellene akasztani"(Î).15 Ha 
nem is szabad egy húsz év körüli, heveskedésre hajló fiú kifaka-
dásából messzemenő következtetéseket levonni, ez jelzi a Kis-
faludy Károly körül szerveződő tábor és a saját útját járó Sze-
mere ellentéteit. 

1824-ben azonban Bajza még föltétlen csodálója volt a 
recenzióiból igen jól ismert Kölcseynek,16 akinek zsenialitását 
elsők között fedezte fel. Augusztus 17-én a következőket 
fejtette ki Toldynak: „másként akartam pályámon lépni mint 
Szentmiklóssy, másként mint Berzsenyi, Dayka, Csokonai; úgy 
mint Kölcsey, mint K(isfalud)y Károly (jól értsd meg!)".17 A 
kritika és elmélet iránt sokkal kevésbé érdeklődő Vörösmarty 
figyelmét — jellemző módon — egy pletyka csigázta föl 1825 
nyarán: valószínűleg Fáy Andrástól hallottak arról, hogy a 
„Rákos Nymphájának" modellje egy titokzatos Erzse volt. Az 
ekkor a Bánátban élő Stetíner Györgyöt is izgatta e kérdés. 

vagyok, ki nem mondhatom mennyire leköteleztél megküldésével" -
írta Stetter is Fábián Gábornak 1824. április 30-áa Itt és más levelek-
ben is mindketten nagy Kölcsey-tisztelőnek mutatkoznak. Vö. MTA 
Könyvtár Kézirattára MS 4753/192. 

1 3Szemere: i. m. 219. 
1 4Szemere: i. m . 2 1 1 - 2 1 2 . 
1 ^ Bajza Toldy: 120. 
1 6 Bajza-Toldy. 146. 
1 1 Bajza-Toldy: 172. 
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1825. július 29-i levelében kérte Vörösmartyt, hogy küldje el a 
verset.18 Vörösmarty válasza azt sejteti, hogy barátjánál 
sokkal kisebb türelmetlenséggel igyekezett Kölcsey versét el-
olvasni: „Minerva megjött, s pendelében elhozta, ha igaz, 
Rákos Nymphaját is" - írta. - „Minekelőtte megküldeném, 
kérdés: Erzse kell-e neked, vagy Rákos nymphája? Erzse 
ugye? No jó lesz."19 

Vörösmarty augusztus 27-én kénytelen volt helyesbíteni 
értesítését, s tudatta Stettner barátjával, hogy meg kell várniuk 
a Hébe megjelenését.20 Ez aztán hónapokkal később több 
csalódást okozott: „Hébéről azt mondhatom, hogy sok haszon-
talanság, még több izetlenség . . . s csak igen kevés jó van 
benne. Fáy szokása szerint igen behatólag, helyesen, Kölcsey 
lelkesen ír. A Rákos Nümphája megvan: csak elragadtatott eszű 
embernek tetszhetik; a másikat jobb szeretem." Talán a csaló-
dás, amiért Erzse alakját hiába kereste a versben, talán a 
szerelmi és hazafias téma elvontsága, éteri távlatba helyezése, a 
hang hidegsége zavarta Vörösmartyt. Mindenesetre még január-
ban sem volt türelme, hogy a teljes verset lemásolja Stettner-
nek, csak az első tizenegy soráig jutott; az egésznek a szövegét 
végül a baráti kör harmadik tagja, Fábián Gábor írta le és 
küldte el.21 

A „másik vers", amit Vörösmarty jobban szeretett, a 
Kölcsey újabb - 1823-ban írott művei közé tartozó Panasz 
volt. Bizonyára már első sorai megragadták: „Jaj nekem, s jaj 
annak, aki engem / Verset írni búmra megtanított, / Aki fáklyát 
gyújta képzetimnek, / S lágy szivembe fúvalt gerjedelmet. . . " 
Saját törekvéseivel rokonnak érezhette a lírai hang őszinté-

i k , k. 17. 8 2 - 8 4 . 
"Vörösmarty Stettner Györgynek. Pest. 2 August. 1825. - к. к. 

8 4 - 8 6 . 
2 0 К. К. 17. 8 8 - 9 0 . 
2 1 Vörösmarty Stettnernek. Pest. nem tudom hányadik. 1825. к. k. 

17. 1 0 1 - 1 0 2 . és к. k. 17. 128. Az utóbbit Stettner Vörösmartynak 
írott Világos, Január 13d. 1826-i leveléből tudjuk. 
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ségét, a megfogalmazás egyszerűségét, s személyes élménye 
kifejezésének például az utolsó képet, amely a fűtőanyag 
hiányában a hidegben fázó, piros borra és szerelemre áhítozó 
költőt idézi meg. Horváth János szerint a Panasz formai 
indítást is. kínálhatott Vörösmartynak: a „szerbus manier" 
példáját a Földi mennyhez.22 

Ekkor már minden bizonnyal ismerte az 1822-es Aurórában 
megjelent Kolcsey-verseket: /Íz Ideál, Andalgások, Szép Lenka, 
A' Költő. Az első, ami ma névelő nélkül ismeretes és Kölcsey 
még Álmosdon, 1813-ban írott versei közé tartozik, Vörösmar-
ty néhány fontos motívumát is magába foglalja. Nem lehet 
ugyan bizonyítani e vers közvetlen hatását Vörösmarty képze-
letére, mivel hasonló képekkel, szembeállításokkal másutt is 
találkozhatott; figyelembevételük mégis tanulságos, különösen 
akkor, ha az Aurórában megjelent változatot olvassuk, ami 
jelentősen eltér a ma ismert szövegtől. A második versszakban 
Kölcsey a fantázia hatalmára hivatkozva a földit és égit — égi 
kertet - állítja szembe, s ekként vall: „Hellásznak érezém / 
Szelíd tündéreit."23 Majd így folytatja: „Mi hely, mi érze-
mény / Mely álmok bájolának . . . " A továbbiakban „égi tüne-
mények" jönnek „virító rózsaként", a természet körül 
„tündérfény" szemlélhető, a költő csalfa képekkel és múló 
álmokkal viaskodik, „Olymp" fényét állítja szembe a sötétség 
világával és a „tiszta emberiség"-et óhajtja. 

Miközben Toldy és Bajza a maguk kritikai folyóiratáról 
álmodoztak, Szemere 1825 augusztusában kinyomtatta az 
Élet és Literatúra első próbaívét, amit Kölcseynek is elküldött, 
s ami 1826 tavaszán Ponori Thewrewk József révén a Pozsony-
ban tartózkodó Bajzához is eljutott. Természetesen foglal-
koztatta Bajzát az új vállalkozás is, ennél azonban sokkal 

2 2 Horváth János: Tanulmányok. Bp., L956. 269. A „szerbus 
manier"-ról: Fried István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar 
irodalomban Kazinczyt ól Jókaiig. Bp., 1979. 1 4 2 - 1 5 3 . 

2 3 A z idézet a későbbi kiadásokban így módosult: „S nem ismert 
szellemnek érzem lengéseit". 
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mélyebb benyomást tett rá az, amit Kölcsey sorsáról hallott. 
Március 16-án a következőket írta Toldynak: 

„Kölcseyt pöreinek ügyésze annyira kiszegényítette, hogy most a leg-
nagyobb nyomorúsággal küszködik. Néhány év óta nem írt már 
Szemerének, mert sem tintája sem papirosa nem volt, s azon levelet, 
mellyre most írt egy könyvbó'l szakasztá ki. Lehet hogy a dolog nagyít-
va van egy keveset . . . Szemere el fog utazni Szatmárba, s barátját 
felhozza magához hogy nála lakjék örökre. Ezen hallatlan dolgokat a 
mint sub rosa vettem, szinte úgy közlöm veled, mert Szemere nem 
akarná hogy a dolog köz tudomásra jöjjön."2 4 

Figyelemre méltó az is, hogy Bajza együttérzését azzal in-
dokolja, fél, ha a Kölcseyéhez hasonló kritikusi szerepet vállal-
na, ő is sajnálatra méltó sorsra jutna. 

1826 tavaszának végén Kölcsey Pestre érkezett, hogy — 
mint Fábián Gábor később örömmel írta Vörösmartynak — 
újból kilépjen a pályájára.25 Vörösmartyval és a többi Pesten 
élő fiatal íróval ekkor ismerkedett meg személyesen. Stettner 
már július 7-én eldicsekedett Kazinczynak: „Szemerénél és 
Köleseinél ez előtt nem sokkal Vörösmarty által mutattam be 
magamat."26 Arra, hogy Vörösmarty milyen jelentőséget 
tulajdonított Kölcsey ismeretségének, csak abból következtet-
hetünk, hogy tőle elég szokatlanul írt róla vidéki barátainak is. 
Az Arad megyében élő Fábián július 21-én már Vörösmarty-
nak a Kölcsey érdekében előfizetők gyűjtésére fölszólító 
kérésére válaszolt;27 Teslér pedig augusztus 13-án így sürgette 
költőnket: „íij Köleseiről és Szemeréről nekem sokat, de 
sokat ám . . " 2 8 

2 4 Bajza-Toldy : 285. 
2 5 Fábián Gábor Vörösmartynak. Aradon 21 i k Jul. 1826. к. к. 17. 

146. 
2 'Stettner Kazinczynak 1826. július 7-én. Kazinczy levelezése XX. 

5 9 - 6 0 . 
2 7 A 25. jegyzetben idézett levélben föltehetően az Élet és 

Literatúra praenumeratióiról van szó. 
2 8 k . k. 17. 150. 
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Kölcsey megjelenése föloldotta a Szeniere körüli feszült-
ségeket is. „Hogy Szemere és Kölcsey engem szeretnek, azt 
Neked köszönhetem" — írta már június 3-án Toldy Kazinczy-
nak.29 Pedig nem sokkal ezelőtt éleződött ki újból éppen 
Toldy Szemerével szembeni ellenszenve, feltehetően Kisfaludy 
Károly és Szemere közti rossz viszony következtében. 
Kazinczy ugyanis azt ajánlotta a Handbuch ötletével hozzá 
forduló Toldynak, hogy vegye igénybe Stettner György közre-
működését, mivel az utóbbi már jelentős anyagot gyűjtött egy 
hasonló vállalkozáshoz.30 Kisfaludy Károly ehhez hozzátette, 
hogy Kazinczy megbízta Szemerét Toldy felügyeletével. Ilyen 
értelmű levél azonban nem maradt fenn, csak Toldy Szemere 
és Kazinczy elleni háborgásának dokumentumait ismerjük.31 

A közeledést a jóval idősebb író Kölcsey sürgetésére kezde-
ményezte, amint arról Toldytól értesülhetünk: 

„Szemere megkövetett engem, hogy (1822diki) levelemre meg nem 
felelt . . . s hogy Kölcsey barátja találta-fel minap a papirosok közt s 
megintette, mert nem írt. Aztán könyvem iránt kérdezett, én a plánt 
elmondám, K(ölcsey) igen vigyázva hallgatott; Vörösmarty javallta itt 
is, és Szemere is. Fáy jött, s így egy kisded szobában: Kölcsey, Vörös-
m(arty), Fáy, Szemere, Stettner! együtt valánk . . . Beszédünk tárgya 
elsőben is mingyárt az ,élet és literatura' volt! . . . Kölcsey hatalmas 
lélek, s ő a Literatúránkat idvezítheti."32 

Bajza tehát e június 11-i levélből egy olyan összejövetelről 
értesülhetett, amelynek fényét Kölcsey adta, és ahonnan 
modern magyar irodalom vezető pesti írói közül egyedül Kis-
faludy Károly hiányzott, mégpedig aligha véletlenül. Toldy 
tudósításának további részlete is figyelmet érdemel: 

2 9 Toldy Ferenc Kazinczynak. 1826. június 23. Kazinczy levelezése 
XX. 4 0 - 4 1 . 

30 Kazinczy levelezése. XX. 260. 
3 ' Bajza- Toldy : 314. 
3 2 Bajza- Toldy : 315. 
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„Szemere Köleseinek két új dalát, egy románcát és egy regéjét olvasta, 
mink egészen magunkon kívül voltunk. Azon kívül egy énekét erre: 
Vanitas vanitatum, Kölesei bús lelkének leghatóbb panasza. Nem kép-
zelheted ezen daraboknak megható szépségét! én csak lesütöttem 
szemeimet, hogy az indulat K(ölcsey). ölébe ne ragadjon, S(tettner) és 
V(örösmarty) lángoló arczokkal és meredő' szemekkel hallgatták. Bol-
dog isten! Mennyire ment ez az ember! Szörnyű. Milly lélek s milly 
nyelv. Ezen darabok azoknál, mellyeket ismerünk, mindnyájoknál szeb-
bek. De K(ölcsey)nek még egyebei is vannak, mert mind el nem olvasta 
S z ( e m e r e ) . . . Kölesei költőink rendében egy ujjnyival sem áll Ber-
zsenyi alatt. K(ölcsey). legnagyobb románcz-költőnk . . ,"3 3 

Toldy aligha túlzott. Stettner később lemásolta és elküldte 
Vörösmartyval közös barátjuknak, Fábián Gábornak a Vani-
tatiim vanitast, aki ezt 1827. május 8-án köszönte meg: 

„A Vanitatum vanitas, mellyet a derék Kölcseytől velem közlöttél, 
előttem ollyan kedves munka, hogy ez lesz ezután a mindennapi é-
nekem és Imádságom. Mikor elolvastam magamban így kiálték fel nagy 
fennszóval: Ejnye baszom a lelke be derék! Ebből magad, mint nagy 
Recensens ki componálhatod, hogy ha recenseálni akarnék vagy tudnék, 
miket fognék mondhatni e derék mívről."34 

E levél közvetlenül Vörösmarty és Stettner dunántúli uta-
zása előtt íródott, s megerősíti azt, amit Toldytól tudunk, 
hogy a vers igen nagy hatással volt a fiatalokra — kivéve Bajzát, 
akinek más volt a véleménye. Ismeretes, hogy utazásuk során 
Vörösmarty és Stettner Berzsenyit is meg akarta látogatni, de 
erre nem került sor. Mivel mind a ketten nagy tisztelői voltak a 
niklai költőnek - akivel Stettner rokonságban és régi sze-
mélyes ismeretségben is állt - elég érthetetlen, miért mondtak 
le a somogyi kitérőről, hiszen utazásuk fő célja éppen az volt, 
hogy megismerkedjenek a legjelentősebb dunántúli írókkal. 

3 3 U o . A sajtó alá rendező elnézte az idézetben az „St" (Stettner) 
rövidítést, s helyette „Sz"-t olvasott és egészített ki Szemerére; noha a 
szövegből nyilvánvaló, hogy nem a fölolvasó hallgatta lángoló arccal az 
általa rég ismert verset. 

3 4 Fábián Gábor Stettner Györgynek. Világos, 8 l k Maj 1827. -
Petőfi Irodalmi Múzeum: Darnay-gyűjtemény. 
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Kézenfekvő magyarázat lehet erre a pénzhiány, esetleg a meg-
látogatott Kisfaludy Sándor is lebeszélhette őket, de az sem 
elképzelhetetlen, hogy a Berzsenyi Antirecensiója miatt ki-
éleződött „Kölcsey-kérdés" zavarta Vörösmartyékat. Talán 
a fölzaklatott hangulatban levő Berzsenyi sem szívesen látta 
volna a „gyanús" Pestről, a Tudományos Gyűjtemény és eset-
leg Kölcsey hatásköréből érkező fiatalokat; talán ők nem tud-
ták túltenni magukat azon, hogy Berzsenyi társaságában 
nyilván állást kellett volna foglalniuk, ezt viszont Berzsenyi 
érzékenységének megbántása nélkül aligha tehették volna meg 
Kölcsey igazának megtagadása nélkül. Márpedig — ha talán 
ekkor még nem is fenntartás nélkül —, de inkább Kölcsey felé 
húztak —, vagy inkább Berzsenyi állásfoglalását érezték méltat-
lannak. 

Stettner még Pesten volt, Vörösmarty már Fejér megyében, 
amikor Bajza 1827. április 20-án Pozsonyból arról tudósította 
Toldyt, hogy a Vanitatum vanitast rég ismeri Szemere Miklós-
tól, de elhibázott műnek tartja. Ugyanakkor alighanem helye-
sen mutatott rá a vers (egyik lehetséges) forrására nagyatyja 
„egy régi énekes könyvében".35 Ezzel — valószínű önkéntelen 
— kísérletet tett, hogy a vitát Toldyval kikerülje. Toldy azon-
ban válaszában igen találó érvekkel védte a verset; 

„A mi a Vanitas-ról hozott Ítéletedet illeti, az ugyan balabb nem lehet. 
Te lelket intő komolyságot keressz tónusában; azt pedig ki hihetné, 
hogy, a kit őrület nem bánt, komolysággal prédikálná ezeket. Ez egy 
elsötétült, elkomorult (verdüstert, nem ernst) léleknek humora! melly 
minden nagyot lelök polcáról mert a világgal számot vetett s tőle 
semmit sem vár; s azt most könnyen teheti, épen mert tőle semmit sem 
vár. Én Ernstet sehol sem látok . . . " 3 6 

Téved Bajza, amikor a verset „philosophikus-didaktikus 
éneknek" véli, s akkor is, amikor a „nyúl, patkány, darázs, 
kakas, bohóság (nagyon kemény egy e a maga helyén?) kapo-

Bajza-Toldy: 405. és 633. 
36 Bajza-Toldy: 406. 
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nyátok stb. nemtelen" kitételnek tartja. Barátja — a harmincas 
években uralkodó esztétikai mércévé tett — nézetei ellenében 
Shakespeare-re hivatkozik, akit a franciák méltatlanul tartanak 
„vad bárdolatlan genie"-nek és Goethere, akinek Werther-éber\ 
a „taknyos orrú gyermek gyomorkavargást okoza" - ugyan-
csak a kényes franciáknak - , de nem neki. „De lesz idő, mikor 
mind Shakespeart bámulni, mind Gőthét védeni, mint Köleseit 
szeretni fogod, s pedig csak így".3 7 

Bajza azonban válaszában és későbbi kritikusi-szerkesztői 
munkásságában makacsul ragaszkodott álláspontjához. Kölcsey 
remekét megváltoztatandónak minősítette, mert változtatások 
nélkül az ember „egészen összezavarodik, s nem tudja, mit 
gondoljon".38 Azaz éppen azt az ellentmondásokra épített, 
kételkedő-önvitázó, önkínzó töprengésekből szellemi kalan-
dozásokra merészkedő álláspontot vetett el; ami — a didak-
tikus tanítás vagy prófétikus megismertetés helyére - a világ, 
az emberi létezés megismerésere törekvő költői szándékot állí-
totta. Azt a szándékot, amely szükségszerűen vezet keserű 
fölismerésekhez, a lét alapvető ellentmondásainak, számba-
vételéhez, s amivel szembe Kölcsey - majd a Csongor és Tünde 
írója, a nagy filozofikus versek szerzője - csak a fekete humort 
és az iróniát tudta felvonultatni. Olyan költői eszközöket tehát, 
amelyektől Bajza mindig idegenkedett, amelyeket azonban ma 
közel érzünk magunkhoz. Sajnos Vörösmarty egyik fenn-
maradt levelében sem nyilatkozott a Vanitatum vanitasiól. A 
Csongor és Tünde teljesebb, mélyebb, sokrétűbb világképében 
azonban Kölcseyéhez hasonlóan keserű gondolatok, kételyek 
visszhangoznak, rokon szellemű filozofikus humor szólal meg 
— egy alapvetően más művészi közegben, amelyben egyébként 
a Bajza által nem kedvelt „nemtelen" szavak, kifejezések is 
jelentős szerepet kaptak. 

37Bajza-Toldy: 407. 
3 ' Bajza -Toldy : 416. 
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A Vanitatum vanitasxó\ folytatott vita azon kivételek közé 
tartozik, amikor Toldy nem fogadta el barátja véleményét, s 
nem igazította hozzá a magáét. Ebben valószínűleg ekkori pesti 
környezetének is része lehetett. Mindenesetre fölvette a verset 
a Stettner Györggyel közösen szerkesztett Handbuch anyagába 
is, amelyben egyébként a mai fölfogásunk szerinti jelentősé-
gének megfelelő teret adott Kölcseynek. Egyértelműen mel-
lette állt az „Iüászi-pörben" is, s több kísérletet tett, hogy 
meggyőzze Kazinczyt Kölcsey nagyságáról. Teljes meggyőző-
déssel írta 1827. június 10-én: „Berzsenyi a költő az, a mi 
Neked; Kölcsey a költő pedig nekem több mint 
B(erzsenyi)-nek, (akivel nemrég vívta meg csatáját a híres anti-
recensió ügyében), mint Neked, sőt annyi mint B(erzsenyi) — 
Mert én Kölcsey minden meg nem jelent munkáit 
ismerem . . . " 

Ez az a pillanat, amikor a pesti fiatal írók készek föl-
sorakozni az Élet és Literatúra mellé, készek elfogadni Köl-
cseyt vezérüknek — akár Kisfaludy Károly rovására is. 1826. 
június 22-én lelkesen írta Toldy Bajzának: „Ugy nézd hát 
Sz(emer)-ét, K(ölcse)-it, St(ettne)-rt, V(örösmart)-yt és Tol-
dyt mint egy társaságot, me Ilynek az most a czélja, hogy 
tisztítsa az aklot".3 9 Tényként egészíti ezt ki azzal, hogy 
„Károlyunk persze nincs. . . e körbe csatolva".40 Mire Bajza a 
következőket válaszolta: 

„Gyönyörrel vettem levelednek azon részét, melly Szemere s Köl-
eseiről szól. Örvendek az egymáshoz való lépésnek, melly köztetek 
támad, mellyre valóban mindeddig olly igen szükség vala. Ti öten 
elegendők vagytok arra, hogy a hazai literatúrát örök ragyogásba hozzá-
tok. Még Kisfaludyt kell vala körötökbe vonni . . ."4 1 

Toldy azonban csak Bajza hiányát fájlalta, az Aurora szerkesz-
tőjéről lemondóan nyilatkozott: 

19 Bajza-Toldy. 320. 
4 0 Bajza - Toldy : 319. 
41 Bajza-Totíy. 323. 
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„Kisfaludyt sohasem fogjuk megnyerhetni a szép egyesületbe; az ő 
bizatlansága sok emberhez, kivált más felekezetűekhez, orvosolha-
tatlan; s neki magának szavai, hogy nem akar velők társulni. Ez 
Károlyunk legvadabb makacsságai közzé tartozik. Kölesei pedig, kedves 
barátom, a világ legtisztább keble, s szeretést érdemel minden ember-
t ő l . . . " 4 2 

Aztán Kölcseynek haza kellett mennie Csekére, az Élet és 
Literatűra pedig nem váltotta be a fiatalok reményeit. Ráadá-
sul közrejátszott abban is, hogy a Kisfaludy—Kölcsey viszony 
inkább romlott, mint javult. Kisfaludy ugyan igyekezett udva-
riasan tudomásul venni Kölcseynek A leányörzőiöl írott elmé-
leti igényű kritikáját az Élet és Literatűrában, de két levele is 
tanúsítja megbántottságát;43 ami nem akadályozta meg, hogy 
Kölcsey sok versét közölje évkönyvében. Míg aztán a továb-
biakban az Aurora szerkesztője mindennapos baráti társasága 
volt a fiataloknak, Kölcseyvel viszont vidéki elszigeteltsége 
miatt nehéz volt érintkezni, „helytartója" — Szemere — pedig 
sem szellemével, sem emberi magatartásával nem tudta Vörös-
martyékat tartósan megnyerni. 

Pedig Szemerének egy Kölcseyhez írott Pest, 1827. március 
8. keltezésű leveléből tudjuk, hogy az Élet és Literatűra komo-
lyan számított a fiatalokra, elsősorban Vörösmartyra.44 Ép-
pen Vörösmarty volt azonban az, aki nyíltan kimutatta 
véleményét, amikor Szemerének nem adott tiszteletpéldányt 
Salamon-drámájából, de megkérte, hogy a Kölcseynek szántat 
küldje el Csekére.45 Szemere azonban nem éreztette érthető 

4 2 Bajza- Toldy : 3 29. 
4 3 Kisfaludy Károly Kölcsey Ferencnek 1826. december 13-án és ez 

előtt valamivel: Szemere Pálnak. ( K i s f a l u d y Károly Válogatott művei 
Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta: Csetri 
Lajos. Bp., 1980. 5 4 2 - 5 4 4 . ) - Az 1828-as Aurorában 12, az 
1829-esben 5 - köztük a Himnusz - , az 1831-esben ugyancsak 5 
Kölcsey vers jelent meg. 

4 4 Szemere Pál Kölcseynek. Pest, 1827. márcz. 8. Szemere: i. m. 
227. 

4 s Uo. 
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neheztelését, amikor Vörösmarty 1828 elején átvette a Tudo-
mányos Gyűjtemény szerkesztését, hanem értékes kéziratokat 
adott át neki, köztük Kazinczy nagy művét, a Pályám emléke-
zetét. 

A Salamon-drámáról nem ismerjük Kölcsey véleményét. 
Toldy is elküldte azonban két nagy vállalkozását, a Hand-
buchot és a Vörösmarty epikájával foglalkozó Aestheticai 
Leveleket. Kölcsey 1827. szeptember 27-én köszönte meg a 
tiszteletpéldányokat, és miután mentegetőzött, hogy részletes 
bírálatra nem érzi magát „most" alkalmasnak, ezeket írta: 

„A Kézikönyv nekem kedves gyűjteményem; az Eszt. Levelekben sok 
van, amit én nem úgy hiszek, de jól tudom azt, hogy nem csak az az 
igaz, amit én annak tartok. Szeretem, ha minden fej a maga saját világa 
után indul inkább, mint másé után vakon. Azonban az irigy is kénytelen 
megvallani, hogy az Eszt. Levelekben sok tudomány van. s ezt teljes 
meggyőződésből mondom . . .'"*6 

Nem tudjuk, hogy az érzékeny Toldy hogyan fogadta e 
„dicséretet", mindenesetre feltűnő, hogy nem írt róla Bajzának 
egy szót sem. Bajza és a szorosan hozzá csatlakozó Toldy 
pályája az évtized végén határozott irányba fordult, s a hazai 
irodalom eddigi tekintélyei által nem kívánták többé magukat 
befolyásoltatni. Kisfaludy Károly ekkor már nem élt. Kazinczy-
val könyörtelenül szembefordultak. Kölcseyvel legközelebb az 
Akadémia első ülésszakán találkoztak, ahol a titkár-választási 
küzdelemben helyreállt az egység az öreg Kazinczy, Kölcsey, 
Szemere és a fiatalok (Vörösmarty, Stettner, Toldy. Bajza) 
között. Ezt az egységet egyfelől Kazinczy többszöri megsér-
tése, másfelől az agg mester válasza borította föl. A Pannon-
halmi utazás ingerült kirohanásaiért egyébként Bajza Szemerét 
tette felelőssé, akivel hamarosan az Aurora kiadása ügyében is 
szembe került. Kölcsey már a viták kezdetén rosszallta Bajza 
harcmodorának a kíméletlenségét, s méltányos tiszteletet 

4 6 Kölcsey: i. m. 987. 
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kívánt Kazinczynak. A harmincas években kapcsolatuk tovább 
lazult, aminek egyik oka a Bajza Aurorájáról írott szigorú 
ítélete volt.47 Kölcsey csak Vörösmarty tehetségének maradt 
változatlan híve, amit Csongor és Tünde kiemelkedő jelentősé-
gét hangsúlyozó — Bártfay Lászlónak írott — levele és sok 
meleghangú üdvözlete - ugyancsak Bártfayn keresztül - jelez. 
Nincs mit csodálkozni azon, hogy amikor később az Athenaeu-
mot szervező „triumvirátusnak" szüksége volt Kölcsey támoga-
tására is, megnyerésének feladatát Vörösmartynak kellett vál-
lalnia.48 

Mindez nem változtat azon, hogy Kölcsey a kritikus és 
gondolkodó mély hatással volt Bajza Józsefre. E hatást sokkal 
könnyebb kimutatni, mint azt, amit Vörösmartyra gyakorolt, 
hiszen az utóbbi csak közvetett formában mutatkozik meg egy 
szuverén költői világban. Azt azonban biztosra vehetjük, hogy 
a fiatal Vörösmarty maradandó olvasmányélményei közé tar-
toztak Kölcsey versei, sőt valószínűleg elméleti írásai is. 

4''Kölcsey Bajzának. Nagykároly, 1832. máj. 12. Kölcsey: i. m. 
1 0 0 4 - 1 0 0 6 . - Ugyanakkor a Bajza által „fenntartott" 1832-es Aurora 
10 Kölcsey verset hozott. 

4 8 Vörösmarty Kölcseynek. 1836. november 2 9 - 3 0 . , Pest, 4. Jan. 
1837. és Pest, 13 Febr. 1837. (к. к. 18. 88 99.) Kölcsey az első 
levélre Vörösmartynak és Toldynak válaszolt. Bajzát csak üdvözölte. 


