
TAXNER-TÓTH ERNŐ 

A CSONGOR ES TÜNDE 
KELETKEZÉSTÖRTÉNETÉHEZ 

A Vörösmarty-művek keletkezésének a történetéről álta-
lában igen keveset tudunk. A megíratlan és megírhatatlan 
Vörösmarty-életrajznak egyik sötét fejezete éppen a Csongor 
és Tünde keletkezésének története. 

Megíratlan Vörösmarty-életrajzról kell beszélnünk, hiszen 
Gyulai Pál ilyen című műve hosszú éveket hagy teljes homály-
ban, s csak nagy vonásokban tisztázza a művészi alkotás kérdé-
seit, a költő szokásait, kapcsolatait és életének eseményeit. 
Elismerésre méltóan teljes benne az életmű számbavétele, 
rendje és lényegében helytálló a korabeli irodalmi viszonyokról 
adott képe. Gyulai kitűnően megírt irodalomtörténeti munkája 
pontosan azt adta, amire a hatvanas évek közönségének szük-
sége volt: jó tájékoztatást, meleg színekkel megrajzolt arc-
képet, figyelemfölkeltő értékelést és mindennek beillesztését 
abba a gondolatkörbe, amelynek legnagyobb politikus képvi-
selője ekkor Deák Ferenc volt. Más szóval: a Vörösmarty-élet-
rajz alapvető célja a Deák elképzeléseinek megfelelő költő-
eszménykép megjelenítése volt. Maga Gyulai teljes meggyőző-
déssel, tudományos becsülettel és a rendelkezésére álló adatok 
helyes fölhasználásával szolgálta e célt. Csak éppen a rendelke-
zésére álló adatok voltak erősen megszűrtek és megrostáltak. A 
költő barátai — elsősorban maga Deák — gondosan vigyáztak 
rá, hogy az életrajz írója csak az elképzeléseiknek megfelelő 
adatokhoz juthasson hozzá. Főleg ezért nem tartották alkal-
masnak az életrajz megírására a „túlságosan" sokat tudó Toldy 
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Ferencet.1 Mindez rendjén is van, a baj csak az, hogy a Gyulai 
korában talán még hozzáférhető adatok, dokumentumok azóta 
jórészt elvesztek. 

A költő életében megjelent kiadások a művek keletkezés-
történetére vonatkozó adatokat nem tartalmaznak.2 Ennek 
pótlására először Gyulai kiadása vállalkozott,3 de csak igen 
szűkszavúan, s nem is mindig teljesen megbízhatóan. A későbbi 
kiadások lényegében erre épültek - egészen a most folyamat-
ban levő, Horváth Károly és Tóth Dezső szerkesztésében meg-
jelenő akadémiai kritikai kiadásig. A mai kiadóknak azonban 
már gyakran áthidalhatatlan nehézségeket támaszt az adatok 
hiánya. 

Súlyos nehézsége a keletkezéstörténet filológiájának Vörös-
marty lassúsága. Benyomásaiból, élményeiből, olvasmányaiból 
gyakran több év múlva sarjadt ki egy-egy mű ötlete;4 ötletei-
ből sokszor hosszú évek alatt születtek a művek. Különösen 
fiatalabb éveiben dolgozott párhuzamosan igen különböző jel-
legű és szellemű munkáin; tett sok mindent félre és hagyott 

'Vö . : Taxner-Tóth Ernő: A Vörösmarty-Bajza-Toldy „triász" 
negyedik tagja. It. 1975 3. 6 9 2 - 7 0 9 . 

2 Vörösmarty maga sehol nem fűzött műveihez megjegyzéseket, s a 
művei alatt néhol föltüntetett évszámok sem mindig meggyőzőek. 
Ráadásul a későbbi kiadásokat nem is őgondozta, hanem az 1833-as és 
1840-es kiadást Toldy, az 1845-48-ast Bajza és Toldy. Jegyzeteket ők 
sem készítettek, de néhány évszám tőlük; a kéziratok egy részén pedig 
Stettner-Zádor Györgytől származik. 

'Vörösmarty halála után műveit először Gyulai Pál adta ki 
1863-64-ben, 12 kötetben, tudományos igényű, de szűkre szabott 
jegyzetekkel Minden Munkái cím alatt. Ennek átdolgozott és bővített 
kiadása az 1884-85-ben megjelent Vörösmarty Összes Munkái 

"Még alkalmi verseit is nehéz eseményekhez kötni. A hozzá közel 
álló Virág Benedek halála például megrázó levélbeli beszámolóra ösztö-
nözte ugyan, de a tiszteletére írott gyászverse sokkal később született; s 
nem lehet tudni, hogy mikor járhatott a „budai temető"-ben, mikor 
ihlette Virág sírja versírásra. Vö. Vörösmarty Mihály Összes művei 
akadémiai (kritikai) kiadása (a továbbiakban: к. k.) 2. köt. 4 3 4 - 4 3 6 . 

S Irodalomtörténet 1981/1 
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töredékben vagy vett elő űjra meg újra.5 E szokás egyik oka a 
közlési lehetőségek hiányában, a kiadások rendkívüli nehézsé-
gében rejlett. A másik ok „Horátz intése", a húszas években 
nem csupán Kazinczy Ferenc, Guzmics Izidor és Szemere Pál 
által, de az ifjú Bajza József fölfogásában is komolyan vett 
tanítása — „nonum prematur in annum" —, ami minden 
bizonnyal hatott Vörösmartyra is. Igaz, az említettek rosszallá-
sát kiváltva a Zalán futásával nem várta ki a Horatius De arte 
poetica című müvében kívánt hosszú (kilenc éves) érlelési 
időt,6 de annál többet javítgatta más nagy műveit. A Salamon 
királyt legalább háromszor, a Kont-drámát legkevesebb négy-
szer dolgozta át jelentős mértékben! Ebben persze komoly 
szerepet játszott Vörösmarty állandó elégedetlensége önma-
gával, amit szemléltetően bizonyítanak agyonjavított kéz-
iratai. 

Adatszegénységünk okai közt kell számba venni azt is, hogy 
Vörösmarty nem igen beszélt műhelygondjairól. Leveleiben 
jóformán soha nem említett ilyesmit, s a barátok megjegyzései-
ből arra kell következtetnünk, hogy készülő műveiről nekik 
sem szívesen szólt — egészen addig, míg fölolvasásra érettnek 
nem tartotta őket. Ekkor volt csak kíváncsi véleményükre, 
mégpedig gyakran saját fölolvasása alapján.7 Ráadásul — nem 
lehet eleget hangsúlyozni — levelezésének csak kis töredéke 
maradt fenn, a baráti emlékezések pedig ezzel kapcsolatban 
szűkszavúak és főleg későiek. Mindez rendkívül megnehezíti a 

5 Töredék maradt A Délsziget, a Magyarvár, első drámái; újra és újra 
átdolgozta a Salamon- és a Kont-drámát. 

'Egyaránt rosszallta e sietséget például Kazinczy íKazinczy Leve-
lezése 20. köt. 223-224.) és Bajza (Bajza József és Toldy Ferenc 
levelezése 220.) 

7 Újabb nehéz kérdés, hogy milyen mértékben volt hajlandó elfo-
gadni Vörösmarty a baráti bírálatot. Adatunk erre vonatkozólag is alig 
van. Mindenesetre Teslér jóindulatú megjegyzéseit a Salamon-drámáról 
elég ingerülten fogadta, s aztán némileg talán mégis hasznosította a 
későbbi átdolgozásban. 
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m ű v e k k e l e t k e z é s t ö r t é n e t é n e k t i sz tázásá t . A kr i t ika i k iadás 
eddig megje len t k ö t e t e i b e n a g o n d o s filológiai k u t a t á s e l lenére 
k ü l ö n ö s e n az 1826—31 k ö z ö t t i évek t e r m é s é n e k da tá lása 
b i z o n y t a l a n vagy h i á n y o s . 8 

A Csongor és Tünde ke le tkezésérő l alig t u d u n k va lami t , 
csak az 1 8 3 l - e s megje lenés d á t u m a b izonyos . I r o d a l o m -
t ö r t é n e t í r á s u n k je lenlegi á l l á spon t ja Gyu la inak az 1863-as 
k iadás j e g y z e t é b e n k i f e j t e t t vé l eményé re épü l : 9 

„E mű 1829 és 1830-ban a Kisfaludy Aurórája számára készült, 
azonban a cenzúra miatt Székes-Fehérvárott kellett megjelennie. Zádor 
azt állítja, hogy Vörösmarty e művének egyes részleteit Pesten írta, 
kalap-utczai szállásán, egy kis szobában, Vörösmarty testvére pedig, 
János, úgy emlékszik, hogy Kesziben, unokabátyjánál, Vörösmarty 
Zsigmondnál. Bizonyára mindkét adat igaz s a dolog alkalmasint úgy áll, 
hogy Vörösmarty 1829 nyarát Kesziben töltvén, ott írta e mű elejét, 
majd őszön bejövén, Pesten végezte be. Vörösmarty Jánosnak 1864. júl. 
14-éről Uj-Szászról hozzám írt levelében ide vonatkozólag a következő-
ket olvashatni . . 0 

Mielőt t a z o n b a n V ö r ö s m a r t y J á n o s levelét i d é z n é n k , ké t 
t é n y t k e l l e l ő r e b o c s á t a n u n k : k ö l t ő n k 1829—30-ban nem l a k o t t 
a Ka lap u t c á b a n és 1 8 2 9 nya rán a l igha t ö l t h e t e t t h o s s z a b b időt 

"Az ezzel kapcsolatos nehézségekre példaként а к. k. 13. kötetét 
említhetem, amelynek gondos szerkesztője - Solt Andor - a címtelen 
beszélytöredék keletkezésének időpontját egy évtizeddel korábbra teszi, 
mint Gyulai, és az érveket nem kevesebb, mint tizennégy pontban 
tárgyalja. Még nagyobb zavart okoz a Szél úrfi című „tündér rege", 
amellyel kapcsolatban a legtöbb kutató (Galamb Sándor, Turóczi-
Trostler József, Szinnyei Ferenc, Tóth Dezső) megjegyezte, hogy szel-
lem Vörösmarty húszas évek közepi szemléletét idézi, noha érett próza-
stílusa a harmincas évekre vallóan gördülékeny. Solt itt egyáltalában 
nem foglalt állást, noha valószínűbb, hogy Vörösmarty 1837-ben egy 
régi írását frissítette föl az Athenaeum számára, minthogy egyetlen mű 
kedvéért „visszafejlődött" a „tündérezés" alkotókorszakába. 

' V ö . Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály. Bp. 1957. - Horváth 
Károly: A klasszikából a romantikába Bp. 1968. - Szauder József : / ! 
romantika útján Vörösmarty-tanulmányai Bp. 1961. 

10 Vörösmarty Minden Munkái, Pest, 1863. 6. 297-298. 

6* 
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Kis Kesziben. Stettner—Zádor György emlékezésének tévedé-
sét az menti, hogy a szóban forgó években Vörösmarty sűrűn 
váltogatta szállását; Vörösmarty János pedig eredetileg nem 
1829, hanem 1827 (!) nyaráról beszélt. A Gyulai által idézett 
levelében az évszámot ismeretlen kéz utólag javította ki más 
tintával.11 

Vörösmarty János a következőket írta: 
„ . . . Hogy Mihály bátyám 827 Fehérvárott akart volna lakni, nem 

tapasztaltam, sőt ellenkezőt, mert kis városba v. faluba megnem maradtt 
mulattni se - hanem Pest vagy pusztán, pusztán szeretett nagyon lenni 
- de 827 tartózkodott egy nyáron Vörösmarty Zsigmond Unoka-
bátyánknál Kis Kesz ibe , " Fehérvárhoz 1 1/2 órányira Grof Nádasdy 
Tamás jószágán — az unokabátyánknak Urhidán és Sághon szőlője volt 
és csaknem naponkint oda ki kocsiztak, vagy vadászva ki ballagtak, a 
lakásánál is nagy kert nagy méhes, a Szőlőbe szép gyümölcsös és Méhes 
— ezekbe találta magát jól Mihály bátyám, nagyon jól mert nyáron a 
nép a mezőn lévén kertekbe csak regvei, nappal csak a méhek dongása 
más nem háborította, itt sokat is dolgozott bátyám, itt írta úgy emlék-
szem a Tünde és Ilma című munkáját mellyet Pesten, a Censurán vissza 
vetettek, hanem a Fehérvári Censor13 akkor iskolai Director, bátyám-
nak tanára volt és nagy öröme volt mindig bátyám szép magaviselete és 
esziben, nem tett akadályt, a munka ki nyomtattatott - hanem a Két 
Szomszédvár is itt készült, az Unokabátyánknál jó helye volt, mert az is 
még akkor nőtlen volt — de jó gazda, jó konyhájú és ő maga pedig 
vendégszerető — a határba a legszebb vadászat szárnyasokra, a szőlők 
mellett nyulakra itt igen jól találta magát - de fehérváron nem lehetett 
megtartani - mert akkor még kissé németes város volt, a Nagy Urak 

1 1 Erre már Brisits Frigyes fölhívta a figyelmet: Adalékok Vörös-
mart hy Mihály életéhez és munkásságához. Itk. 1931. 5 6 - 5 7 . A szöveg 
közlésében azonban ő is elkövetett zavaró hibákat. így a levélben 
említett Fejér megyei Úrhida nevét Kehidára változtatta, ami tudva-
levőleg Zalában van és Deák pátriája. (А к. k. 18. köt. 275. lapján 
helyesen: Úrhidát írt Brisits.) 

1 2 Kis-Keszi adatai A Magyar Korona Országainak Helységnévtára 
Bp. 1873. - 628.) alapján: Székesfehérvár mellett. Fejér megye, bodajki 
alsój. 120 ház, 670 lakós, magyar, római katolikus, 25 324 kat. hold." 

1 3 Itt Vörösmarty János a következőket kihúzta: „mint egykori 
tanítványát nagyon szerette". 
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lenézték a polgárt és a megyei dolgok is korlátozott módon foly-
tak . . . ' " 4 

Vörösmarty János állítását, hogy költőnk 1827 tavaszán-
nyarán Kis Kesziben kezdte írni a Csongor és Tündét, több 
közvetett bizonyíték erősíti. Ennek ki domborítására a követke-
zőkben foglalhatók össze a Vörösmarty tartózkodási helyeire, 
elfoglaltságaira vonatkozó ismereteink, a kézirat tanúságai és a 
barátok — kis számú — korabeli megnyilatkozásai: 

1. Vörösmarty végleges Pestre költözését 1825 őszére tehet-
jük. Ez év szeptember-októberében járt utoljára Börzsönyben. 
November 6-án már Pestről írt Stettnernek, és semmi nyoma, 
hogy 1826. szeptemberéig hosszabb időre elhagyta volna a 
várost1 5 . Még a Perczel-fiúk nevelőjeként kereste kenyerét, és 
velük a Kis-Híd (ma Türr István) utcában, majd a „Régi P o s t a -
Arany kéz utcza sarkán, a Neymayer-ház első emeletén lakott. 
Állásáról 1826. augusztus 25-én Perczel Sándorhoz írott udva-
rias levelében mondott le, s ez nem csupán jövedelem nélkü-
livé, de lakástalanná is tette. 

1826 szeptember közepén Fejér vármegyébe, többek között 
Kis Keszibe utazott,1 6 s Toldy október 5-én Bajzának, majd 
Stettner október 27-én Kazinczy Ferencnek írott levelei17 

arról tudósítanak, hogy csak várták vissza Pestre. Az utóbbi 
szerint: 

1 4 A levelet az MTA Könyvtárának kézirattárában ó'rzik. Jelzete: K. 
2/19. 

1 sPestró'l keltezte november 26-i, december 12-i, január 2-i levelét 
Stettner Györgynek. Július 10. körüli - elveszett - levelében Kölcsey 
Pestre érkezéséró'l tudósította Fábián Gábort. Stettner szeptember 
18-án arról számolt be Kazinczynak, hogy Szent István napján Kulcsár 
István „nagy literátori vendégséget adott. Vendégei voltak: Horváth 
István, Kisfaludy, Kölcsey, Szemere, Helmeczy, Vörösmarty, Vitkovics, 
Thaisz, Prépost Fejér, Dr. Forgó, Kovács Mihály és Töltényi s a festő 
Marczinkay" - Vö. к. k. 17. 108 -147 és Kazinczy Levelezése 20. 113. 

" I n n e n írta elveszett, de nyomtatásban fennmaradt hónap és nap 
keltezés nélküli levelét Horváth Ferencnek, к. k. 17. 160. 

17Bajza-Toldy levelezés 341. és Kazinczy Levelezése 20. 1 4 5 - 1 4 6 . 
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„Vörösmarty amint a Perczel Úrfiak nevelésökró'l lemondott, kér-
temre hozzám költözött által s nálam pár hetet mulatván Szeptember 
közepén elutaza rokonaihoz Fejér vármegyébe. Azolta ugyan tőle 
semmi hírt sem vettem; de érkeztét naponkint várom . . . " 

November 24-én viszont már biztosan Pesten volt Vörösmarty, 
mint azt Toldy Bajzához írott leveléből tudjuk.1 8 Valószínűleg 
Stettner Mészáros utca (ma Tolbuchin körút) 692. alatti szállá-
sán lakott. 

1827. február 15-én Vörösmarty új helyre költözéséről 
tudósította Fábián Gábort: „Mártius végéig itt maradok az az: a 
Gyürki, vagy is Szita-házban, a 2 i k emeletben a Cibulkánál".19 

(E ház az akkori Alduna soron volt, a mai Apáczai Csere János u. 
2-ben.) A várost április elején vagy közepén hagyta el; Toldy 
24-én már ezeket írta Bajzának: „Vörösmarty most otthon 
van, s nem is lesz Pesten, mikor te fogsz jönni ." 2 0 A követ-
kező napon Vörösmarty így számolt be már Kis Kesziből 
Stettnernek: 

„Megjártam Tolnát Baranyát az az: Nyéket, és Szent Pétert, s a híres 
fehérvári vásárt, s most Kis Kesziben vagyok. Legelőbb is azt adom 
tudtodra, hogy itt már megmaradok, s leveledet Fehérvárra utasítsd, a 
honnan vehetem."2 1 

Valószínűleg ezzel együtt írt Toldynak,2 2 majd 30-án ismét 
Stettnernek. Az utóbbi az előbbit május 19-én arról tájékoz-
tatta, hogy „ . . . Vörösmarty a neki tett időhatárhoz képest 

1 'Bajza-Toldy levelezés 356. 
" К . k. 17. 165. Pesti tartózkodására vallanak Ódor Istvánnak 

február 24-én és Horvát Istvánnak febr. 26-án írott levelei is. Vö. к. k. 
17. köt. 167. Erre vallanak Toldy márc. 14-i sorai is. Vö. Bajza-Toldy 
levelezés 389. 

20Bajza-Toldy levelezés 389. 
2 1 K . k. 17. 169. 
2 2 K . k. 17. 171-173.1. A levél keltezése: „Kis Keszi nem tom 

hányadik Április 1827." Brisits a levelet egy utalása alapján április 
30-inak tartja. Am éppen ez, hogy Vörösmarty nem tudja Stettner 
címét, szól ellene: hiszen ő maga írta a levélre. Valószínűbb tehát, hogy 
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még nem jött és holnap várom £ néhány nappal tovább is; 
azonban már alig remélem feljövetelét. . , " 2 3 Csak találgat-
hatjuk, mi lehetett Vörösmarty késedelmeskedésének az oka. 
Talán azután, hogy Toldynak ezeket irta magáról: „Vörös-
marty Mihály, a ki a sík mezőket bömbölő bikaként kedvet-
lenül járja, és semmit se csinál - de fog!" 2 4 — valóban elkapta 
a munka láza, s valamilyen nagy műbe — talán a Csongor es 
Tündébe — kezdett. 

Május 26-án viszont már a Komárom megyei Csepen tartóz-
kodott Vörösmarty,2 5 s innen indultak néhány nap múlva 
(valószínű: 27-én) Stettnerrel a dunántúli írók meglátogatására. 
Május 29-én érkeztek Pannonhalmára Guzmics Izidorhoz,26 

ahonnan kirándultak a fél órányira fekvő Pázmándra, Horváth 
Endre meglátogatására.2 7 Másnap Pápára érkeztek, s ott június 
1-én jelen voltak Pápay Sámuel temetésén. Innen — nem tudni 
pontosan mikor — Kehidára mentek Deák Ferenchez, akinél 
június 7-ig maradtak. Ezután Dukára utaztak, Stettner család-
jához, ahol valószínűleg már korábban is töltöttek néhány 
napot vagy legalábbis éjszakát; de nem elképzelhetetlen, hogy 
közben Keszthelyt is megnézték.28 Június 15-én — mint azt 

a 25-i levelét küldte a költő Toldy közvetítésével Stettnernek, vagy egy 
még korábbit, ami elveszett. Sokkal korábbi azonban nem lehet, mivel 
25-én újságolja barátjának, hogy megérkezett Kis Keszibe, ami persze 
történhetett néhány nappal előbb is. 

2 3 MTA Könyvtár kézirattára MIL 4 r. 104. 
2 4 K . k. 17. 172. 
2 5Stettner ezen a napon a következőket írta Toldynak: „Tegnap, 

midőn Vörösmartynkkal éppen Komárom s várának megtekintésére 
menénk . . ." (MTA Könyvtár kézirattára MIL 4 r. 104.) Május 15-én 
tehát tévesen írta Toldy Kazinczynak, hogy „Fenyéry és Vörösmarty 
most Vasban vannak." (Kazinczy levelezés 20. 268.) 

2 6 Vö. Stettner levele Toldynak: MTA Könyvtár kézirattára MIL 4 r. 
104. 

2 ''Kazinczy Levelezése 20. 362-363 . 
2 ,Keszthelyi látogatásuk elég valószínűtlen. Ha ott lettek volna, 

Stettner aligha mulasztja el, hogy beszámoljon a Festetics kastély és a 
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Stettner június 25-i útibeszámolójából tudjuk — Sümegen meg-
látogatták Himfyt, aki „nagy emberséggel és nyájassággal" 
fogadta a két fiatalembert. Útjukat Csepen fejezték be, nem 
tudni, mikor; csak az ismeretes, hogy Vörösmarty 27-én már 
Keszibe utazott. A Toldyt erről tájékoztató levelében Stettner 
július 1-én Csépről azt írta: ha Vörösmarty „feltéte gátot nem 
szenvedett, eddig bizonyára Pesten is van".2 9 

Bizonyosan csak azt tudjuk Toldy egy Kazinczyhoz írott 
leveléből.30 hogy július 6-án Vörösmarty már Pesten volt, s 
Stettner szállásán „múlatott" a Mészáros utca 692-ben, — az 
utóbbi Széphalomra küldött tájékoztatása szerint. Ezeket meg-
erősíti Sallay Imre emlékirata is:31 eszerint ugyanis Vörös-
marty július 17-24. és július 30-augusztus 3. között minden 
nap nagybátyjánál, Vörösmarty Ferenc ügyvédnél ebédelt.32 

Pestről írt augusztus 23-án Stettnernek és 26-án Teslér László-
nak,33 s itteni tartózkodásáról számolt be szeptember 28-án 
Stettner Kazinczynak.34 Stettner egy följegyzése szerint az ő 

Heükon-Georgicon városában tet t látogatásukról. Komolyabb okuk sem 
volt e kitéró're, hiszen a nagy irodalombarát Festetics György már rég 
nem élt. Semmi bizonyíték sincs tehát Kardos Tibor - Pór Anna 
kutatásaira (Pe tő f i Irodalmi Múzeum Évkönyve, 1964. 89. - Vörös-
marty Csongor és Tündéiének egyik színpadi eló'futáija) - épített 
feltételezésére, hogy Vörösmarty Keszthelyen látta volna Balog István 
színtársulatának Tündér Ilona eló'adását. Azt az ugyancsak általuk val-
lott föltételezést, hogy a darabot Marcaliban is láthatta, teljesen elkép-
zelhetetlennek kell minó'sítenünk, hiszen Stettner többször is nyomaté-
kosan hangsúlyozta, hogy Somogyba nem jutottak el. 

2 9 MTA Könyvtár kézirattára MIL 4 r. 104. 
30Kazinczy Levelezés 20. 318. 
3 1 Sallay Imre: Igénytelen rövid Vázlatok Vörösmarty Mihály 

koszorús költőnk életéből 1865. MTA Könyvtár kézirattára K. 267. 
3 2 Vörösmarty pesti tartózkodását eró'sítik meg Toldy Bajzának írott 

július 23-i és augusztus 28-i levelei. Bajza-Toldy levelezés 420-425. 
3 3 K . k. 17. 177-180. 
34Kazinczy Levelezés 20. 363. 
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szállásán dolgozott augusztustól november 11-ig az Egeren.35 

Ekkor valószínűleg elhagyta a várost: november 15-én a Fejér 
megyei Velencéből írt édesanyja betegségéről keserű levelet 
Stettnernek,3 6 aki 24-én közölte Kazinczyval: „Vörösmarty ez 
előtt egy héttel utazott Fejérvárra, feleinek s beteg anyjának 
látogatásokra s valami két hét múlva szándékozik visszajönni 
állandó maradásra." November 28-án - Stettner hozzá írt 
levelének a tanúsága szerint - még biztosan nem volt Pes-
ten.3 7 

Vörösmarty feltehetőleg csak decemberben tért vissza a 
Duna partjára, mégpedig arra a megnyugtató hírre, amit Toldy 
29-én így írt meg Kazinczynak: 

„Károlyi, a Tratner veje, a Tud. Gyűjteményt 1828-tól fogva 
Vörösmartynak adta át. Remélem, hogy ennek redakciója alatt jobb 
lesz. Vörösmarty Neked nem sokára írni fog erről, s nagy becsű segedel-
medet kéri."3 " 

Nem sokkal korábban már Fábián Gábor is értesült — egy 
elveszett levélből — a jó hírről, amit december 31-én nyug-
tázott .3 9 

Vörösmarty 1828. január 12-én írt Kazinczynak,40 s ettől 
kezdve a következő év őszéig minden fennmaradt adat Pesten 
tartózkodását tanúsítja. Toldy január 29-én arról számolt be 
Kazinczynak, hogy „Bajza, Stettner és Vörösmarty nálam van-
nak s beszélgetnek".41 Ugyancsak Toldy jegyezte föl Kazinczy 

3 S A z Eger keletkezésének a dátumát: „Augusztus-November' 11-ig 
1827. Pesten, Mészáros utsza 692." Zádor írta a kéziratra. Vö. к. k. 5. 
köt. 411-418. 

3 6 K . k. 17.190. 
3 7 K . k. 17.188. 
3 "Kazinczy Levelezés 20. 442. 
3 9 K . k. 17 .188-189 . 
4 0 K . k. 17 .192-194 . 
41 Kazinczy Levelezés 20. 465. 
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Pest, 1828. febr. 18. keltezésű levelére a következőket: „Feb-
ruárius 18dikán érkezett Kazinczy Pestre, s este irá ezt nekem. 
Még azon este megöleltem, jöttek Vörösmarty, Fenyéry s 
Bártfay is" 4 2 Költőnk ekkor már a Leopold (ma: Váci) utca 
229-ben lakott,4 3 noha Dessewffy Aurél még március 27-én is 
a Mészáros utcába írt neki.4 4 Innen — Deák május 4-i levele 
szerint — a Kalap utca 170-be költözött át, majd nem sokkal 
később űjból szállást változtatott. November 14-én arról tájé-
koztatta Teslért, hogy: „Szállásom meg változott. Most 
Leopold utczábana Turóczy házban lakom . . ,"4 S (A Turóczy 
ház nem azonos a 229-belivel!) 

A Tudományos Gyűjtemény szerkesztése ekkor aligha tette 
lehetővé, hogy elhagyja Pestet. Egy olyan terjedelmű, havonta 
megjelenő folyóirat szerkesztését végezte lényegében egyedül, 
amelyhez hasonló feladat ma hat-tíz vagy még több tagű szer-
kesztőségek vállán nyugszik. Deák már 1828. február 29-i 
levelében említette, hogy tudja, milyen sok idejébe kerül barát-
jának a Tudományos Gyűjtemény szerkesztése.46 Hiába hívta 
tehát Fábián Arad megyébe, nem tudott menni, mert — mint 
Stettner írta augusztus 2-án: „Miskának elég vesződsége van a 
gyűjteménnyel. . ,"4 7 

Lekötöttségén később Stettner, Bajza és az ifjú Szalay 
László segítsége enyhített. 1829 tavaszán—nyarán azonban 
Stettner nem volt Pesten, Bajza csak a nyár végén érkezett 

4 2 Uo. 20.471. 
4 ' P e s t rő l írt Kazinczynak január 27-én, Bitnitz Lajosnak január 

28-án. к. k. 17. 196-197. 
4 4 К . k. 17. 206. - Pestről írt június 20-án Rumy Károlynak, 

november 14-én Teslérnek, 1829. január 12-én Palaczky Ferencnek (17. 
köt. 214-225.) ; Pesten tartózkodásáról szól Toldy Bajzának július 
24-én, augusztus 14-én, szeptember 20-án, november 10-én, december 
3-án. (Bajza-Toldy levelezés. 436-450 . ) 

4 5 K . k. 17. 217. 
4 6 K . k. 17. 203. 
4 7MTA Könyvtár kézirattára MS 4755/184-197 . 
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meg, Szalay pedig túlságosan fiatal volt még. így Vörösmarty 
aligha mehetett hosszabb időre Keszibe, még kevésbé egész 
nyárra, mint azt Gyulai állítja. Pesti tartózkodásáról szól az 
összes rendelkezésre álló adatunk: Toldy április 11-én és július 
4-én Bajzához, majd az időközben Pestre költözött Bajza 
augusztus 11-én Toldyhoz szóló levele.48 Augusztus 13-án 
Kazinczy is úgy írt Szalay Lászlónak, mint aki biztosra veszi, 
hogy Vörösmarty Pesten van.49 

Bajza megváltó segítsége csak szeptemberben tett lehetővé 
némi kikapcsolódást. Szeptember 6-án az esemény rendkívüli-
ségre utaló büszkeséggel írta Toldynak: „Vörösmarty a múlt 
héten ment utazni Bugáttal Heves, Borsod és Gömör vár-
megyébe . . . Három hétig fog kimaradni addig a T. Gyűjt, re-
dakcióját én viszem."50 Négy nap múlva azonban Vörösmarty 
már .ismét Pesten volt, és részt vett Vitkovics temetésén. 
Emiatt, anyagi okokból vagy szerkesztői gondjai miatt rövidí-
tette-e meg tervezett utazását, nem tudjuk. Mindenesetre szep-
tember 17-i levelében a Bajza által említettnél rövidebb, szeré-
nyebb utazásról számolt be Fábián Gábornak.51 Eszerint 
útjuk során Parádra, Gyöngyösre, a Kékesre és Egerbe jutottak 
el, amihez Vörösmarty hozzátette: „Hozzátok is örömest men-
nék; de pénzem nincs, időmmel is gazdálkodnom kell." 

A következő év februáijáig megint csak pesti tartózkodásá-
ról vannak adataink.52 Stettner Pestre költözése lehetővé 
tette, hogy többet dolgozzon nagyobb munkáin, elsősorban a 

4 ®Bajza-Toldy levelezés. 454 -467 . 
4 ®Kazinczy Levelezés 21. 94. 
so Bajza-Toldy levelezés. 470. 
5 1 К. k. 17. 234 -239 . 
" í g y tudta Kazinczy (Levelezés 21. köt. 132. Guzmics Izidornak 

október 27-én). Vörösmarty Pestről írt Toldynak október elején, majd 
1830. február 1-én Horváth Ferencnek (к. k. 17. köt. 240-259 . ) . Pesti 
tartózkodását erősíti meg Stettner november 15-én (MTA Könyvtár 
kézirattára MIL 4 г. 104.) és Bajzának december 10-én, majd január 
12-én Toldynak írott levele (Baj za -To ldy levelezés 479-485 . ) 
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Kont-dráma végleges változatán,5 3 s a későbbiekben zavarta-
lansága érdekében el-elhagyja Pestet. 1830 február 27-én 
Fehérvárról írt Stettnernek,5 4 majd - Bajza Toldyhoz szóló 
levelei szerint — január 12., március 1., március 21, április 9., 
június 19.55 körül ismét Pesten volt. Úgy látszik ezekben a 
hónapokban sűrűn váltogatta tartózkodási helyét, mert április 
közepén ismét Fehérvárra ment, ahonnan 24-én Stettner sürge-
tése hívta vissza.56 26-án Pestről írt Pestre Stettnernek, aki 
május 1-én ismét Fehérvárra címezte a levelét,5 7 hogy aztán 
Vörösmarty június 1-én megint Pestről írjon Teslérnek.58 

Stettner fehérvári leveleit sógorához, a „Magyar Theátrum" 
épületében lakó Thaly Kálmánhoz címezte, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy Vörösmarty mindig a városban tartózkodott. 
Kétségtelenül oda kötötte A bujdosók, majd Bajza röpiratának 
a cenzúráztatása és nyomtatása,5 9 de valószínű, hogy amint 
lehetett, kiment a „méhek országába"60 dolgozni. Amikor 
Kis Kesziben tartózkodott, akkor is Fehérvárra kellett küldet-
nie a leveleit, s egy november 22-i levél sürgős továbbítására 
vonatkozó kérelem arra vall, hogy nem mindig volt a városban. 

Nincs adatunk Vörösmarty hollétéről a nyári hónapok alatt. 
Valószínűleg az előbbi utazgató életformát folytatta, s csak a 
Tudományos Gyűjtemény végleges összeállítására és leadására 
jött Pestre. Október 11-én innen írt Teslérnek, de november 
22-én Stettner megint Fehérvárra küldte tudósítását Kisfaludy 
Károlv haláláról, az Akadémia tagjainak kinevezéséről, s e 

s 3 Bajza-Toldy levelezés 4 7 9 - 4 8 1 . 1. 
5 4 K . k. 17. 265. 
5 5Bajza- Toldy levelezés. 482 -506 . 
5 6 K. k. 1 7 . 2 6 8 - 2 6 9 . 
S 7 K . k . 1 7 . 2 6 9 - 2 7 1 . 
s , K . k . 17 .273 . 
s ' V ö . к. k. 8. 363 -365 . Bajza röpirata: Észrevételek a Conversa-

tions-lexikoni pörhöz. 
6 0 Kis Kesziből írta 1827 áprilisában Toldynak: a „méhek országá-

ban lakom . . ." к. k. 17. 172. 



A Csongor és Tünde keletkezéséről 
115 

kettővel összefüggésben Vörösmarty évi ötszáz forintos fizetés-
hez jutásáról, vagyis életének újabb kedvező fordulatáról. 
Ekkor már a Csongor és Tünde jórészt vagy teljesen készen 
lehetett, hiszen a következő év elején a fehérvári cenzor már 
engedélyezte is a kinyomtatását, amihez nyilván korábban be 
kellett adni. 

Pesti lakása 1830 őszétől az Ország út (Múzeum körút) 
680-ban, a Nemzeti Múzeum régi épületével „átellenben" volt 
a következő év végéig, amikor arról értesítette Teslért,61 hogy 
a Keresztutca 359-be költözött. Innen 1833 nyarán költözött 
a Zöldfa utca és Kalap utca sarkán álló Jankovics házba, a mai 
Veres Pálné utcába, ahol aztán elég soká lakott .6 2 

2. Nézzük, más munkái mikor hagytak időt Vörösmarty-
nak, hogy a Csongor és Tündét megírja. Szabadjon ehhez 
bevezetőben néhány számot figyelembe vennünk — anélkül 
persze, hogy a költői termés mennyiségének a tanulságait túl-
becsülnénk. Annál kevésbé tehetjük ezt, mert a Vörösmarty-
művek születése ritkán köthető egy évhez, s az alábbi számok 
az áthúzódó munkák és átdolgozások miatt eleve csalókák. 
Mégsem tanulság nélküli áttekintésük. 

A mellékelt táblázatból teljesen kihagytam a Csongor és Tün-
de mennyiségi teljesítményét, hiszen kérdésünk éppen az, hogy 
mikor készült. Kimaradtak a kisebb töredékek és fordítások is. 

így is szembetűnő, milyen lendületet kapott Vörösmarty 
munkássága 1822-ben és ez 1826 közepéig tartott. Ennek az öt 
évnek a teljesítménye valóban lenyűgöző. 1827-ben nagy 
visszaesés következett be, amit az irodalomban gyakran emle-
getett alkotói válsága magyaráz.63 A következő év még kisebb 
teljesítményét szerkesztői elfoglaltsága indokolja, 1829 és 
1830 pedig két nagy mű: A bujdosók és a Csongor és Tünde 

6 1 К. k. 18. 26. 
6 2 K . k. 1 8 . 61 . 
6 3 Vö.: Tóth Dezső, Horváth Károly, Szauder József i. m. 
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Év Kisebb versek Hosszabb verses 
művek Drámák Prózai 

alkotások 

1820 17 db - 614 sor töredékek 
1821 10 db - 212 sor - töredékek -

1822 49 db - 1507 sor 1 db - 1337 sor 1 töredék + 
2 elkezdett mű -

1823 30 db - 885 sor a Zalán kezdete 3 db - 5 6 4 7 sor — 

1824 8 db - 220 sor 1 db - 6659 sor 2 db - 1021 sor 
1825 11 db - 355 sor 2 db - 1441 sor 1 átdolgozás -

1826 10 db - 356 sor 2 db - 1302 sor 2 átdolgozás be-
fejezése - 6418 
sor -

1827 3 db - 287 sor 1 db - 2772 sor 2 db (?) 
1828 20 db - 656 sor 1 db - 481 sor — 

1829 20 db - 744 sor - 1 átdolgozás 
4172 sor 1 - 2 db (?) 

1830 40 db - 625 sor 2 db - 1825 sor - -

végleges megformálásának az időszaka. Teljesítőképességére 
egyébként az jellemző, hogy képes volt a 2772 soros Egert 
három hónap alatt megírni. Éppen ez figyelmeztet azonban 
arra, hogy 1826 szeptemberétől 1827 augusztusáig jóformán 
semmit sem írt. Csak a Kont-dráma „tisztításáról" tudunk, más 
munkája ebből az időszakból nem ismeretes. Már idézett sorai-
ban maga is azt írja Toldynak, hogy „semmit sem csinál — de 
fog", 6 4 és Stettner is ekkor ígéri, hogy megkísérli Vörösmartyt 
munkára serkenteni.6 s 

6 4 K . k. 1 7 . 1 7 1 - 1 7 2 . 
6 5 1827. június 25-i levelében írta Stettner Toldynak: ,.Nagyon 

sajnálom, hogy Károlynak kedve nincs. Búzdíts mind ó'tet, mind 
Bártfayt is dolgozásra; én ugyanezt cselekszem Miskával. . ." MTA 
Könyvtár kézirattára MIL 4 r. 104. 
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A táblázat szemlélteti Vörösmarty műfajválasztásának vál-
tozásait is. A kisebb versek szerepe viszonylag egyenletes. Az 
1822/23-as kiugró teljesítményt ugyan kisebb hullámvölgy 
követi annak következtében, hogy lírai mondanivalója jórészt a 
nagyepikájába került. Föltűnő itt is, hogy 1827-ben mindössze 
3 verset írt! Ezzel egyébként a hosszabb „kisebb versek" 
írásának korszaka kezdődött. Másik állandó műfaja a dráma, 
amely kora ifjúságától foglalkoztatta. Drámái javításán 
1827-30 között is dolgozott, a Csongor és Tündétől eltekint-
ve azonban az 1824-es Az elbúsult deák után a Kincskeresőkig 
nem fogott új témába. 

A számok is szemléltetik — amit amúgyis tudunk - , mily 
fontos szerepet töltött be Vörösmarty életében a verses nagy-
epika 1822—1826 között. Alighanem főleg a költő lelkifolya-
matainak lassú fejlődésére jellemző, hogy az 1826/27-es 
alkotói válsága következtében nem mondott le mindjárt e 
műfajról, hanem azon belül keresett új utakat. A következő 
években született verses epikai művei azonban valószínűleg 
korábbi fogan ta tásúak. Sokatmondó, hogy talán már huszon-
hétben, de legkésőbb huszonkilencben megkísérelte epikai 
témáinak prózai megformálását is. 

Az 1827 augusztusa és novembere között írott Eger más 
szempontból jelent fordulatot pályáján : ez első megrendelésre 
készült műve. A megélhetési gond itt kapcsolódik először 
közvetlenül költői munkásságába. Ezt követi szerkesztői, fordí-
tói, akadémiai és művelődéspolitikai feladatainak hosszú sora, 
amelyek mind-mind rengeteg idejét és alkotó energiáját kötöt-
ték le. Mindezek alapján okkal mondhatjuk, hogy az 1826 és 
27 nyara közti időszak belső bizonytalansággal, emberi és 
művészi tanácstalansággal terhes, feladatokban és lehetőségek-
ben szegény korszaka; Vörösmarty életének legüresebb éve. 
Különösen alkalmas tehát merész kísérletezésre és nagy gondo-
latok fogamzására. 
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3. A Csongor és Tünde kézirata majd minden sorában eltér 
a végleges szövegtől.66 Az eltérések többnyire kisebb jelentő-
ségűek, mégis egy végső — elveszett — tisztázat szükségességére 
utalnak. A ma összefűzve található kéziratlapok legalább négy 
részből állnak: 

A. a kétrétbe összehajtott papírlapon található vázlatok; 
B. az V. felvonás külön lapra írt vázlata; 
C. a mű első fele a IV. felvonás 527. soráig nyolcadrét alakú 

papíron; 
D. a mű befejező része negyedrét alakú papíron. 
A C. és D. részt nem csupán a papír alakjának változása 

különíti el, hanem több oldalnyi törlés, kihúzás is a munka 
megszakadására utal. Ettől kezdve más tollat és tintát használ a 
költő, írása sietősebb, kapkodóbb; a szöveg pedig új lendületet 
kap. Az A. és C. részek papírja némi hasonlóságot mutat, s 
több lap ebben ugyanolyan színű és vízjelű, mint amilyent 
Vörösmarty 1827-es leveleihez és a Kont-dráma II. változatá-
hoz használt.6 7 A D. rész papírja más színű és vízjelű, ugyan-
csak nem egészen egynemű, de néhány lapja A bujdosók leg-
később betoldott lapjaival azonos papírú. A figyelmes olvasó 
mind a szöveg első, mind a második részében fölfedezheti a 
munka megszakadásának a jeleit, de ezek egyike sem mutat oly 
éles cezúrát, mint a C. és D. jelű részek közötti különbség. 

A keletkezés időpontjára vonatkozó világos utalást csak a B. 
lapon találunk: ez ugyanis egy Vörösmarty Mihályhoz, a Tudo-
mányos Gyűjtemény szerkesztőjéhez írott boríték hátlapján 
olvasható, ami egyértelműen bizonyítja, hogy az V. felvonás 
vázlata 1828. januárja után (feltehetőleg jóval utána) készült. 
Az A. lapon a Kovacsóczy című verskézirat kínálhatna hasonló 

" M T A Könyvtár kézirattára К 715. 
8 7 Vö. к. k. 17 . 4 0 8 - 4 2 4 . és 8. köt. 5 0 3 - 5 0 4 . A papír azonosságát 

részletesen bizonyította Fehér Géza így készült a Csongor és Tünde cí-
mű tanulmányában. Ugyanitt azt is valószínűsítette, hogy a jelenleg 
ismert kéziratot a cenzúráztatásra Sallay lemásolta. 
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támpontot — ha akár megközelítően ismernénk megírásának 
az időpontját. Sajnos, még a kritikai kiadás is annak alapján 
teszi 1829-re keletkezésének dátumát, hogy a Csongor és 
Tünde vázlatának a kéziratán található. Márpedig egészen való-
színűtlen, hogy a Csongor és Tündét 1829-ben kezdte volna 
írni Vörösmarty. 

Valószínűtlen Vörösmarty elfoglaltságai miatt: 1829 köze-
péig egyedül kell vinnie a Tudományos Gyűjtemény szerkesz-
tését, anyaggal, jórészt saját verseivel kell megtöltenie a Koszo-
rút, fordítja az Ezeregyéjszakát és tervezi a Kont-dráma végső 
formába öntését; amire azonban csak az év utolsó harmadában 
jut ideje, s Bajza várakozásával ellentétben nem is készült el 
vele 1830 újévére.68 Valószínűtlen a Csongor és Tünde kelet-
kezésének 1829-es dátuma azért is, mert számos jel utal arra, 
hogy a mű Vörösmarty Zsigmond kertjében fogant; márpedig 
költőnk ezen a nyáron nem lehetett Kis Kesziben. A Csongor 
és Tünde nyári hangulatán, természetközeli képanyagán kívül 
közvetlenül is utal a „méhek országára" a vázlat, amely szerint 
a költő dongó darázsként képzelte el először Mirigyet. 

A Kovacsóczy-vers — amely Egy költőre cím alatt jelent 
meg — másik kézirata sem ad megbízható támpontot a kelet-
kezés időpontjára.69 A vers Fábián Gábor egy levél töredé-
kének üres oldalán található, de a töredék keltezése hiányzik, s 
a kritikai kiadás ezt is a Csongor és Tündéié hivatkozva datálja 
1829-re.70 E levél hangneme azonban inkább az „üres évre", 
1827-re utal — bőbeszédűségével, gátlástalan áradásával, szélső-
séges hangulati elemeivel, a társadalmi illem — később sohasem 
tapasztalt — fölrúgásával, kirobbanó kedélyével, obszcén 
humorával. Ehhez hasonló hangvételű levelet csak egyet isme-
rünk: A Toldy hoz szóló, „Kis Keszi, nem tom hányadik Ápri-

" V ö . к. k. 8. 363 -365 . 
" O S z K Kézirattára: Fol. Hung. 12. Gyulai-hagyaték. 
1 0 K . k. 17. 255-256 . 

6 Irodalomtörténet 1981/1 
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lis" keltezésűt.71 További támpontot nyújt a keltezés megálla-
pításához a levéltöredék befejezése: „Ha írsz, én felelek. Isten 
Velünk! — de nem Gróf Zrínyi Miklós, hanem csak, sőt leg-
csakabb Vörösmarty". Ez ugyanis egyenes utalás Fábián 1827. 
február 4-i epistolájának első soraira: „Barátom! ki a szép 
Tündérek völgyéből // Ujj Zrinyi képében tűntél nékem 
elől . . . " 7 2 Igaz, erre Vörösmarty már február 15-én így vála-
szolt. 

„Édes barátom! - Már csak azt gondoltam, hogy a nagy Zrínyitől 
kölcsön vett Pegazusomat elcsalod alólam, s vele a regék szabad tündér-
világában repdesni fogsz . . . Az én Muzsácskám nem igen pengeti a 
lantot, meghúzza magát a kályha megett téli bundájában, s a drága időt 
vagy elkáromkodja. vagy ásítoz . . 3 

Ez a költő alkotó gondjait és a „regék szabad tündérvilágá-
ba" vezető gondolatait kiemelő levél egyáltalában nem zárja ki, 
hogy Vörösmarty néhány hét vagy hónap múlva újból fölidéz-
ze a neki egyáltalában nem ellenére levő Zrínyi-hasonlatot. Az 
viszont valószínűtlen, hogy két év múlva jutott volna újra 
eszébe. 

Vörösmarty 1823-ban került kapcsolatba Kovacsóczyval, 
aki a következő évben két lírai versét és a Zalán futása egy 
részletét is leközölte az Aspasia című almanachjában. Nagy 
dolog volt az ismeretlen ifjú költőnek, hogy Kazinczyval, Kis-
faludyval, Kölcseyvel együtt léphetett a nyilvánosság elé. 
Ugyanebben az antológiában figyelemre méltó tanulmányt is 
találhatott Vörösmarty Kovacsóczytól, amely a valóságban 
nem létező, a külvilágban meg nem jelenő, csak a lélekben lakó 
poézis felé irányította a költő figyelmét. Jean Paul nyomán 
hirdette, 

7 , K . k. 17. 1 7 1 - 1 7 2 . 
7 2 K . k. 1 7 . 1 6 2 - 1 6 5 . 
7 3 K . k. 17. 165. 
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„hogy a Poezisz ezen roppant nagy világban az egyetlen második világ, 
de sokkal szebb, sokkal szellemibb, áltvezet a csillagok megé, az álmok 
szende országába, fel nyitja a csudák s tündérek lakta tartományokat, 
bévezet az Istenek körébe, s velők mulattat, ott hol a föld napok nem 
hevítnek, hol az életen túl a fájdalom szívreszkettető sikoltása nem 
harsog, s az ember kiemelve a test szenvedelmeiből tökéletesebb. A 
Poezisz mint a kelő nap villanysugára bé világit a magányos sötét életbe. 
A Poezisz az a mi az ember nevetlen vágyát kipótolja, a messze távol 
színtelen kárpitját hímezi, s lassudan fel vonja s az öröklét messzeségébe 
eggy pillanatot enged tenni, enyelegve egyesíti a mennyeit a földivel, s 
az előbbit valósítva rajzolja . . . " 7 4 

A fiatal pesti író-jelöltek körében Kovacsóczy a legtöbb 
gondot Toldynak okozta, aki 1822-től kezdve sűrűn emlegette 
csípős megjegyzések kíséretében. Stettner 1825. október 8-i 
levelében komolyabb kifogást emelt ellene Kazinczynál: az 
Aspasia előfizetési díjainak az elsikkasztásával vádolta.7s A 
kérdést — nyilván akaratlanul — Kazinczy élezte ki, amikor a 
Felső Magyar Országi Minerva 1826 májusi számában (ötö-
dik füzetében) megjelent „Könyv-becslésében" furcsa kurta-
sággal intézte el a Cserhalom bírálatát, Kovacsóczyról viszont 
igen melegen írt.76 Toldy június 23-án élesen tiltakozott ez 
ellen, de nem esztétikai érvekkel (a szóban forgó vers jobb is a 
kor átlagánál, ha nem is vall Vörösmartyéhoz mérhető tehet-
ségre), hanem Kovacsóczy emberi hitványságát hangsú-
lyozva.77 El kell ismerni, hogy az elhúzódó vitában az idős 
mester nem alaptalanul mondta, hogy „én Kovacsóczyt. . . 
úgy tekintem mint írót nem mint Embert, arra, a mit emberi 
tetteikről hallok nem ügyelek . . , " 7 8 Végül a következő év 

74Aspasia 1824. 177-191 . Vö. Fenyő István: Az irodalom res-
publikájáért. 1817-1830. Bp. 1976. 111-112. 

15Kazinczy Levelezés 19. 426. 
7 б К . k. 5. 259-261 . 
''''Kazinczy Levelezés 20. 40. 
7 'Kazinczy Levelezés 20.259. 

6* 
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július 2-án Bajzához írott levelében az ő elegáns visszakozása 
zárta a mester és a tanítványok vitáját.7 9 

1826 májusa és 1827 júliusa között zajlott tehát a Kova-
csóczy-vita, s arról a főszereplő Vörösmartynak is tudnia kel-
lett. Tudomásunk szerint közvetlenül nem avatkozott bele, de 
alighanem ez váltotta ki szóban forgó versét. E vers szövege 
egyébként föltűnően összecseng Kovacsóczynak a Felső Ma-
gyar Országi Minerva említett számában — azaz 1826 májusá-
ban — megjelent költeményével: íme a Só f i emlék-könyvébe 
című vers és Vörösmartyénak néhány sora: 

Mások dicsérik kellemed' 
Gyöngyöt hoznak 's kincseket, 
Mennynek mondják tüzes szemed 
Tavasznak bájos képedet. 

* 

Én gyöngyöt kincset nem hozok, 
Nem halmozok dicséretet. 
Én csak kevéssel áldozok 
Lefestve a' hű érzetet.80 

Lelked beteg, s a' költés benne gyöngy; 
Jól értsd meg, nem csigából drága gyöngy, 
Fagyöngy a' legsiványabb tölgytetőn . . . 

Egészen valószínűtlen, hogy Vörösmarty évekig emlékezett 
volna Kovacsóczy versére, így az övének keletkezését az 
1826/27-es évben kell elképzelnünk. Ez ugyan nem bizonyítja 
a Csongor és Tünde vázlatának korábbi keletkezését, mivel a 
papír jelenlegi hajtottsága későbbi is lehet, és elképzelhető, 
hogy eredetileg nem a vázlat, hanem a vers volt az első lap 
rectóján. Ebben az esetben a vers korábbi a vázlatoknál. Azt, 
hogy ez a kétrétbe hajtott papírlap ebben az időben volt 
Vörösmarty kezében, a vers hátlapján található utcavázlat is 
valószínűsíti. Ezen Vörösmarty azt rajzolta le, hol van a Kis 
Híd utca, ahol 1826 augusztusáig lakott. Könnyen elképzelhe-
tő, hogy a jelenlegi első lap versóján lévő firkák is előbb 

19Kazinczy Levelezés 20. 303. 
8 0 Az én kiemeléseim - TTE. 
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születtek a vázlatoknál, ez ugyanis ésszerű indokát adná, miért 
szorított a költő egy lapra két különböző vázlatot, s melléjük 
még a szereplők fölsorolását. 

Ha ezt elfogadjuk, akkor hozzátehetjük, hogy egy ilyen - a 
vázlatok nélkül is - majdnem teleírt papírlapot aligha tartott 
keze ügyében évekig: az első vázlatot tehát valószínűleg 1827 
tavasza előtt vetette papírra. Ez egyébként epikai mű elképzelé-
sét sejteti: egy garabonciás diák mesél a munkában megfáradt 
parasztoknak. Mivel itt még sem a kert, sem a méh képében 
megjelenő Mirigy nem fordul elő, nem kizárt, hogy ez a vázlat 
még Pesten készült, s erre utalt Toldy Kazinczynak szóló 
1827. márc. 22-i levele: „Vörösmarty egy kis eposzt 
készít. . ."8 1 

A következő lépés a szereplők fölsorolása lehetett, s ez-már 
a drámai formára utal. Ezen a választáson, ha a keletkezés 
időpontját 1827 tavaszára tesszük, nincs mit csodálkoznunk, 
hiszen a költő fejében a Kont-dráma átdolgozásának a gondjai 
uralkodtak. A harmadjára papírra — a szereplők fölsorolása 
melletti szűk helyre — vetett második vázlat dialógusokban 
elképzelt szöveget sejtet; szerepel benne a kert, a virágzó fa, 
szerepelnek cigányok, árva, szegény gyerekek, rókakölykök és 
csipkedő darazsak. Hangulata oly közel áll az első jeleneteké-
hez, hogy arra kell gondolnunk, e vázlat megfogalmazása után 
nem sokkal Vörösmarty hozzáfogott a mű kidolgozásához. 

A 113. lap tanúsága szerint az első felvonás május körül 
készülhetett; legalábbis ez a hónap járhatott a költő eszében, s 
ezért írta a „hármas ú t " mellé a lap szélére kétszer egymás alá: 
„május, május". Munkáját többször, s legalább egyszer hosz-
szabb időre félbe kellett szakítania. 

A félbeszakítás okának a magyarázatául 1827-ben két ese-
mény kínálkozik: a Stettnerrel tett dunántúli utazás és Kis-
faludy Károly megtisztelő-csábító ajánlata az Eger írására. 
Valószínű, hogy az utóbbi kedvéért tette félre az augusztusig 

81 Kazinczy Levelezés 20. 238. 
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félig (a negyedik felvonás közepéig) kész művet; aztán pedig a 
Tudományos Gyűjtemény szerkesztése, sürgős munkái, majd A 
bujdosók végső kidolgozása miatt nem tudta előbb, mint 
1830-ban folytatni megkezdett munkáját, ( / m i persze nem 
zárja ki azt a lehetőséget, hogy időközben is dolgozott rajta 
rövidebb ideig.) 

4. Arról, hogy Vörösmarty a Csongor és Tündén — azaz 
ahogy a barátok tudták: „Tündér Donán" - dolgozik, mind-
össze két korabeli följegyzés maradt ránk. Toldy 1828. szept. 
20-án arról tájékoztatta Bajzát, hogy Vörösmarty „egy Tün-
dér Donát ír jambusoknak (sic!), több énekből fog állni. Feli-
nél több kész, de az Aurorában már nem jő ." 8 2 Kétségtelenül 
több zavaró eleme van e közlésnek: a Csongor és Tünde ural-
kodó verslába a trocheus és nem énekekből, hanem felvonások-
ból áll. 

Nem lehet tudni, mi okozta Toldy tévedéseit. Különösen a 
trocheus és jambus összetévesztésére nehéz magyarázatot 
találni. Az még elképzelhető, hogy 1828. szeptemberében a 
Csongor és Tünde elkészült része még nem volt felvonásokra 
tagolva, hiszen a kézirat eleje hiányzik, így lehet, hogy a 
tagolás utólagosan készült. Kérdés az is, hogy Toldy látta-e a 
kéziratot, vagy csak hallott róla Vörösmartytól; sőt az sem 
lehetetlen, hogy nem is tőle közvetlenül, hanem Stettnertől 
tudott a készülő műről. Mindenesetre úgy látszik, csak annyit 
őrzött meg emlékezetében, hogy a költő a műfajban szokatlan 
verslábat használt. S mivel Toldy szemében Vörösmarty első-
sorban epikus költő volt ekkoriban, énekekre gondolt, s ehhez 
drámai jambusokat képzelt. 

Ne feledjük, hogy ezekben a hetekben Toldy figyelme első-
sorban mégis — az idézett levélben is említett — orvosdoktori 
disszertációjára összpontosult. Az irodalmi életből ekkor főleg 

®2Bajza-Toldy levelezés 443. A kérdést részletesen tárgyalta idézett 
tanulmányában Fehér Géza. (Itk. 1974. 7 9 - 8 0 . ) 
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három kérdés foglalkoztatta: a Stettnerrel közösen szerkesztett 
Handbuch fogadtatása, az Aurora megjelenése és a népdal-
kérdés. Levelei és Bajza válaszai egyaránt tanúsítják, hogy 
éppen ezekben a hónapokban milyen sokat gondolt a mű- és 
népköltészet kapcsolatára. Július 31-i levelében Bajza nemcsak 
a maga ezzel kapcsolatos fölfogását fejtette ki, hanem egy 
elmarasztaló megjegyzést is tett Vörösmartyra: gyengének 
minősítette népdalait. Talán éppen ez hívta elő Toldy érdek-
lődését és ezzel Vörösmarty (vagy Stettner? ) válaszát, misze-
rint nemcsak tovább foglalkoztatja a népköltészeti — és ami 
ezzel akkor egyet jelentett: ponyvái — témák fölhasználásának 
a lehetősége, de egy ilyen jellegű műve már „félig kész" is. 

Mindez persze csak találgatás, ami sok lehetőséget kínál. 
Csak az elképzelhetetlen, hogy Toldy alaptalanul beszélt volna 
a „félig kész" „Tündér Ilonáról"; vagy, hogy Vörösmarty 
emlegetett volna így olyasmit, amihez hozzá se kezdett. Toldy 
szavai azt a feltételezést támasztják alá, hogy költőnk 1827-
ben irta a vázlatokat (A. kézirat) és a mű nyolcadrét lapokra 
írott első részét (C. kézirat), amin esetleg 28-ban is dolgozott. 

Bajzától tudjuk, hogy Vörösmarty még 1829 végén is csak 
tervként beszélt a „Tündér Ilonáról". A külföldön utazgató 
Toldyt a pesti irodalmi élet eseményeiről tudósító december 
10-i levelében olvassuk: „Vörösmarty erősen dolgozik Konton 
új évig el akarja készíteni. Azután Tündér Ilonába fog, s ha 
kész lesz egy románt ír".8 3 Ugyancsak Bajzától tudjuk, hogy a 
Kont-dráma 1830. január 12-én még nem volt készen.84 Mind-
ebben csak az zavaró, hogy Bajza mintegy új mű tervéről szól a 
„Tündér Ilonáról", noha — legalábbis Toldytól — már „félig 
kész" voltáról is hallott. Ennek magyarázata az lehet, hogy 
Vörösmarty nem csupán a „félig kész" kézirat befejezésére 
gondolt, hanem rendes szokása — és állandó önelégedetlensége 

13Bajza-Toldy levelezés. 481. 
S4 Bajza-Toldy levelezés 485. 
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— okából teljes átdolgozással, az egész végleges formába önté-
sével számolt. 

Valószínű, hogy A bújdosók fehérvári cenzúráztatása és 
nyomtatása ürügyét fölhasználva e munka kedvéért menekült 
el Pestről — a szerkesztői munka és a baráti „zaklatások" elől. 
A Csongor és Tünde végső kidolgozása tehát feltehetően nem 
sokkal január 12. után kezdődött el. A befejezés időpontjának 
a megállapítását az bonyolítja, hogy Vörösmarty János és 
Gyulai egyaránt szólnak a pesti cenzúra tilalmáról. Az utóbbi 
hozzá is teszi ehhez: 

„Min akadhatott fel a censura ez ártatlan műben, alig sejthetni, ha 
csak a tudós magánbeszédein nem, mely miatt a Szion című egyházi lap, 
ha jó i emlékszem, még 1838 körül is nagy zajt ütött. Sajátságos cenzúra 
és kritika, mely a drámai személyek magán vagy párbeszédeibó'l ítéli 
meg a költő meggyőzó'dését és célzatát. '" 5 

Ha a cenzúra tilalmán csodálkozó Gyulai csak Vörösmarty 
János emlékeire épített — és nem más forrásokra —, akkor elég 
bizonytalan talajt választott; hiszen a költő fivére a mű címére 
is rosszul emlékezett (Gyulai a maga levélközlésében ki is 
javította), továbbá elkészültének és cenzúráztatásának az évét 
egyaránt 1827-re tette. 

Semmi nyoma annak, hogy Vörösmarty 1830 őszén Pesten 
ki akarta volna nyomtattatni a Csongor és Tündéi. Ez persze 
nem sokat jelent, hiszen e művéről egyetlen fennmaradt levelé-
ben sem tett említést.86 Leginkább arra gondolhatunk, hogy a 

8 5 Vörösmarty Minden Munkái Pest. 1863. 6. köt. 297 -298 . - A 
jegyzetben Gyulai csodálkozása egyébként azt is jelzi, hogy mennyire 
lebecsülte, mennyire nem fogta föl a Csongor és Tünde filozófiai 
gazdaságát. 

8 6 Ezzel kapcsolatban hadd hívjam föl a figyelmet annak a többször 
előforduló okoskodásnak a gyengéjére, miszerint Vörösmarty nem is 
gondolt a Csongor és Tünde színházi eló'adatására, mivel errő! - ellen-
tétben a más drámai műveinek sorsára vonatkozó gondjaival - sehol 
sem szólt. Persze, hogy nem írt műve színpadi sorsáról, ha sehol nem 
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dráma az 183l-es Aurorával került a pesti cenzúra elé és 
kapott elutasítást. Ebben az esetben nyár végén, ősz elején 
készen kellett lennie. Valószínűbb azonban, hogy Vörösmarty 
okult a Kont-dráma visszautasításán, és új művét eleve a fehér-
vári cenzorhoz nyújtotta be, akinek a jóindulatában biztos 
lehetett. Még egy fontos érv támasztja alá e lehetőséget: köl-
tőnket régi ismeretség fűzte Számmer Pál fehérvári nyomdász-
hoz, akivel A bújdosók és a Bajza röpirata révén üzleti kapcso-
latba is került.87 Föltehető, hogy ez a kicsi, szegény nyomda 
kedvezőbb feltételekkel vállalta a Csongor és Tünde kinyomta-
tását, mint a jómódú pesti vállalkozók. Ez pedig nyomós érv 
lehetett az anyagi, előfizető gyűjtési, terjesztési gondokkal 
küszködő szerző szemében. Ha így volt, a mű elkészültének 
időpontját 1830 végére tehetjük. 

Annyi bizonyos, hogy a fehérvári cenzor 1831 februáijában 
engedélyezte a Csongor és Tünde kinyomtatását — 500 pél-
dányban.8 8 

említette. Ezt egyébként az alkotás időszakában nagy elfoglaltsága, 
állandó időhiánya; később pedig a remekmű döbbenetesen rossz fogad-
tatása indokolja. Kölcseyén kívül egyetlen barátjának az elismerő véle-
ményéről sem tudunk! 

" V ö . Fehér Géza: A fehérvári cenzor. ItK 1964 .489-491 . 
" E szokatlanul magas példányszám jelzi, hogy milyen nagy 

reményeket fűzött Vörösmarty a Csongor és Tündéhez. Annál nagyobb 
lehetett a csalódása. 


