
TAXNER-TÓTH E R N Ő 

A LÉLEK ÉS AZ ÉLET 
(KÖLCSEY LELKIÁLLAPOTÁNAK VÁLTOZÁSAIRÓL) 

I. 

A Vanitatum Vanitas irodalomtörténetünk egyik nagy 
talánya. Már a két jóbarát, Toldy Ferenc és Bajza József1 

alapvetően másként értelmezte. Újabb megfejtési kísérletei 
közül Szauder Józsefé,2 Horváth Károlyé3 és Lukácsy 
Sándoré4 a legnagyobb igényű. A mű lényegét — eltérő meg-
közelítésben, sok fontos megállapítással — a bölcseleti mon-
danivalóban, a kiéneklési szándékban és a halál-gondolatban 
keresik. Érdekes módon Toldy alapvető megállapítását csak 
Horváth Károly méltányolja. Eszerint a „Vanitatumot nem 
»filozófiai-etikai«, hanem »esztétikai« szempontból kell meg-
ítélni, azaz mint egy ambivalens lelkiállapot művészileg 
sikerült kifejezését."5 

Kölcsey lelkiállapotát annál inkább érdemes figyelembe 
venni, mivel bevezetőben említett — kiemelkedő — versének 
két fontos sora olyasmit tanácsol, amire maga képtelen: 
„Légy mint szikla rendületlen, / Tompa, nyugodt, érezet-
len . . ." Olyan ember ú ja ezt, aki állandóan szenved attól, 
hogy gondolatai minduntalan kétségekhez vezetik, hogy nem 

1 Toldy Ferenc — Bajza Józsefnek. Pest, Ápr. 24. 827. In: Bajza 
József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte: Oltványi 
Ambrus. Bp., 1959. (A továbbiakban: Bajza- Toldy.) 406. 

2 Szauder József: Az estve és az Álom. Bp., 1970. 433—451. 
3 Horváth Károly: A Hymnus és a Vanitatum Vanitas. Kölcsey 

pályafordulója. Literatura 1985/1 — 2. 37—64. 
4 Lukácsy Sándor: Mohács. In: Remény s Emlékezet. Bp. —Fe-

hérgyarmat, 1990. 1 8 - 5 1 . 
6 Horváth Károly: i. m. 
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tud „tompa, nyugodt, érezetlen" maradni. Nem sokkal a 
Vanitatum Vanitas megfogalmazása után írja a Panaszban: 

Jaj nekem, s jaj annak, aki engem 
Verset írni búmra megtanított, 
Aki fáklyát gyújta képzetimnek, 
S lágy szívembe fúvalt gerjedelemet, 
A kegyetlen!6 

A kegyetlen — benne él. A költészet - Kölcsey sokszor 
kifejtett meggyőződése szerint — az érzékeny, fogékony, 
lángra gyúlni képes lélekből fakad; vagy ahogy késői 
Berzsenyi-emlékbeszédében megfogalmazza: „harmóniás 
szavakba öntése a gondolattá érlelt érzeménynek".7 A költő 
lelkiállapotának — gyakran szélsőséges - változásai nem-
csak életének alakulását befolyásolják, de maradandó nyo-
mot hagytak alkotásaiban is. 

II. 

Kölcsey Ferenc költői jelentőségéhez képest kevés nagy 
verset írt. Ennek egyik oka, hogy hiányzott belőle a „harmó-
niás szavakba öntésnek", az ösztönös verselési készségnek 

6 Kölcsey azt írta a Hymnus kéziratára, bogy 1823. január 22. 
A Vanitatum Vanitas dátumozása 1823. február—április, a Záporé 
április 23., a Remetéé és Zsarnoké ugyancsak április, a Panaszról csak 
annyit árul el, hogy szintén 1823-as vers. Ez a datálás számos kérdést 
vet föl, hiszen szinte elképzelhetetlen — Kölcsey munkamódszerének 
az ismeretében —, hogy egyetlen napon megírt olyan hosszú verset, 
mint a Hymnus, amikor a Vanitatum Vanitasra. fordított időt három 
hónapban jelöli meg. Az sem tisztázott, miért nincs egyetlen szó sem 
levelezésében a Hymnus elkészültéről. Továbbá a megadott dátumo-
kat hordozó kézirat időközben szétesett, a Vanitatum Vanitast a 
PIM-ben, a Hymnusl az OSZK-ban találjuk, de nyilvánvaló, hogy 
eredetileg ez a kézirat „csomó" összetartozott, s viszonylag késői 
tisztázat. Ezen a Vanitatum Vanitas az 1814-es A Leány dala hátlap-
ján kezdődik, a Hymnus viszont különálló. 

7 Kölcsey Ferenc Összes Müvei. Kiadta: Szauder József. Bp., 1960 
I—III. kötet. (A továbbiakban: KÖM) I. k. 727. 
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az a rendkívüli adottsága, amit annyira csodált Csokonaiban 
és Berzsenyiben.8 Örökölt képességeiről keveset tudunk. 
Ismerjük viszont életrajzának néhány olyan elemét, amelyek 
különlegesen érzékennyé tették. 

„1790. aug. 8d. születtem Sződemeteren szépanyám, azaz, az anyám 
nagyanyja Bideskúti Zsigmondné házában. 1796. vittek Debrecenbe 
tanulni; azon évben holt meg apám; anyámat 1802. februárjában 
temették e l . . . " 

— olvassuk Szemere Pálhoz szóló önéletrajzi levelében.9 Köl-
csey debreceni éveiről Csorba Sándor állította össze a leg-
teljesebb képet,10 de ő is csak az anyagi és szellemi háttér föl-
vázolásához talált hiteles adatokat, az árvaság következmé-
nyeit nem tárhatta föl. Kállay Ferenc, az első jóbarát, Kölcsey 
gyermek- és ifjúkori életrajza11 szükségszerűen egyoldalú for-
rás. E munkából sem derül ki, hogyan viselte költőnk a 
szülői otthon hiányát. Gyermekkori lelki szenvedéseire csak 
idézett önéletrajzi levele utal — szemérmes formában. Innen 
tudjuk Kölcsey halott édesanyjához írott — minden bizony-
nyal megsemmisített — verseiről, s titokzatos szerelméről. 
Mindezt teljes homály fedi, korai írásai túlságosan irodalmi 
fogantatásúak, a líra nem tudja áttörni a tanult kereteket. 

Annyi bizonyos, az otthontalan kisfiúnak csak a sződeme-
teri ház adott menedéket. Ugyanakkor rokoni kapcsolatai 
révén Debrecenben is lehetett némi társasága, mint arról 
„Büdeskutyné Draveczky Júliához"12 Pestről 1810. március 
3-án írott levele tanúskodik. Ebben a kor szokásainak meg-
felelően számol be a legújabb hírekről, meglehetősen nagy 
szerepet ad a politikai eseményeknek. A kapcsolat ténye 

6 Taxner-Tóth Ernő: A kritikákat író Kölcseyről. ItK 1983/3. 324. 
9 KÖM III. к. 506. 

10 Csorba Sándor: Kölcsey és Debrecen. Debrecen. 1982. 
11 Kállay Ferenc: Kölcsey gyermek- s ifjúkora. Pest, 1839. és Bp., 

1956. 
12 KÖM III. к. 39—40. Helyesen: Draveczkyné Bydeskuthy Júliá-

hoz. 
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mellett figyelemre méltó, hogy Kölcsey tud róla, „nénje" 
Párizsba vágyik. Ugyanakkor udvariasan érdeklődik egy 
franciául tanuló lány után is. 

Magányának és korai verseiben is érzékelhető nyugtalan-
ságánakjelentős szerepe lehetett abban, hogy ideje java részét 
könyvek között töltötte. A Szauder József által kiadott ifjú-
kori jegyzőkönyvek13 anyaga kissé megtévesztő, mert széles 
körű filozófiai és világirodalmi műveltségét helyezi előtérbe, 
arra irányítja a figyelmet, noha már Kazinczyhoz írott első 
levele a magyar történelem forrásainak rendkívül alapos 
ismeretéről árulkodik.14 Ez egyrészt megerősíti Kölcsey 
többszöri vallomását a magyar múlt korai tanulmányozásá-
ról, másrészt azt bizonyítja, hogy emellett Kultsár István 
Hazai Tudósításainak is olvasója volt. A jelek szerint tanul-
mányai nem zárták teljesen be a kozmopolita szellem elvont 
világába, és nem is töltötték ki életét. Nyilván önmagáról írja 
tizennyolc éves korában : 

„Heves vére életet adott fantáziájának, külömb-külömbféle képeket 
formált magának, sebesen futot ta az oly boldognak képzelt jöven-
dőt gondolatjaival keresztül, s ezen álláspontjában, a nélkül hogy 
tudta volna, vagy kifejezte volna képzeleteit, széles értelemben vévén 
a szót Poéta volt."15 

Annak nincs nyoma, milyennek képzelte a boldog jövendőt. 
Az egyszer „szebb érzésű emberekkel teljes"-nek látott Deb-
recenből viszont ellentmondásos hangulatában azt írja Ka-
zinczynak iskolái befejeztével: „szenvedéseimnek helye 
v o l t . . ."16 

1810-ben jogi tanulmányok folytatása végett Pestre ment. 
Leveleiből nem derül ki, mit élt át az idegen környezetben. 
Mások adták Kazinczy tudtára azt a meglepő hírt, hogy nem 

13 Kölcsey Ferenc: Ifjúkori jegyzökönyvei. Kiadta: Szauder József. 
Bp., 1968. 

14 KÖM III. к. 7 - 1 0 . Debrecenből, május 19-dikén, 1808. 
15 KÖM I. k. 389. 
" K Ö M III. к. 38. 
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hajlandó — mint azt érthetően várták — a Mester tanítvá-
nyaival közösséget vállalni.17 Minden bizonnyal újabb lelki 
válságot élt át, és betegen — vagy betegségére hivatkozva — 
vizsgái letétele előtt elmenekült a városból, az ott élő „irtóz-
tató emberek" köréből. Nem tudni, mire utal ez, mivel ugyan-
ebben a levélben boldognak nevezi magát, „mert Kisnek, 
Berzsenyinek, Szemerének, Horvátnak és Vitkovicsnak 
csókjaikat érzém ajkimon".18 Később, mintha megbánta 
volna, hogy elmenekült Pestről. Igaz, testvéreivel közösen 
örökölt birtokai biztosították megélhetését, de csak a gazdál-
kodás és az ezzel járó pörös ügyek vállalása árán. 1811 szep-
tember közepén Sződemeterről küldi első versét Szemere 
Pálnak, de ebből még nem következtethetünk szorosabb 
kapcsolatukra. Mindenesetre a társas élettől való megriadás, 
majd a visszavágyás hullámzó kedélyállapotának jele, s ez 
végig kíséri egész életét. 

Hosszú hallgatás után fordul újra Szemeréhez, aki érthe-
tően így válaszolt: „Mely meglepetés, mely forró édes meg-
lepetés. . ." Megszólalását nyíltan megindokolja Kölcsey: 
„szükségem van nekem itt a Nyír szélén barátokra."19 Nyug-
talansága fokozódik, s hamarosan megkísérli, hogy kitörjön 
magányából: 1813 augusztusában — Kállay példája nyo-
mán — rövid időre Pestre megy.20 Fölújított írói kapcsolatok-
kal s azzal a hírrel tér haza, hogy Döbrentei Gábor tervezett 
Erdélyi Muzéuma megnyithatja előtte a nyilvánosság útját. 
A szerkesztő felszólítására ezzel a vallomással küldi el ver-
seit: 

17 Vö. Vitkovics Mihály (1810. április 12.), Horvát István (1810. 
május 2.) és Szemere Pál (1810. április 27.) levelei Kazinczy Ferenc-
nek. Kaz. Lev. VII. к. 3 6 3 - 4 1 6 . 

l*KÖM III. к. 4 7 - 4 8 . 
19 Szemere Pál Munkái. Szerkeszti : Szvorényi József. Második 

rész. Bp., 1890. 174. és KÖM III. к. 76. - К. F. kiemelése. 
20 Augusztus 13-án még Álmosdról írt Szemerének, szeptember 

6-án viszont már ismét otthon volt. KÖM III. к. 82—84. 
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„ír tam, miolta csak érezni és gondolkozni kezdettem: mert hogy is 
ne írjon az, kinek szíve oly sokszor van tele, s oly ritkán talál kebelet, 
hová kiömölhessen?"21 

Ismeretes, hogy első kísérleteit Döbrentei elutasítja, mert 
homályosnak tartja Kölcsey verseit. Elbizonytalanodva és 
elkeseredetten írja : 

„Én azok közül vagyok, kiknek reményök nyelvünk virágzására 
nézve nem nagy. Hiába nézek előre, semmi szélesebb, szebb pálya 
nem nyílik f e l . . ,"22 

A Kazinczy szellemét idéző általánosítás ne tévesszen meg 
bennünket: ez is líra. Egy huszonnégy éves fiatalember kese-
rűségét szólaltatja meg. Kívánság című versének megjelenése 
az Erdélyi Muzéumban nem oldja föl válság-érzetét. Közben 
többször készül Bécsbe, de 1814 júniusában csak Pozsonyig 
jut, s onnan hamarosan Szemere péceli otthonába menekül. 
Ma már irodalomtörténeti közhely, hogy itt bontakozik ki 
első nagy alkotókorszaka. Barátja házának a hangulata moz-
gásba hozza érzelmeit és képzeletét, fokozza munkakedvét. 
Ám álmosdi birtokára visszatérve, a gazdálkodás gondjaival 
vesződve a tűz mintha kialudna. Mert a maradandó ered-
mények ellenére ez az út is kudarc : újból azt kell tapasztalnia, 
hogy az adott társadalmi körülmények, az adott életforma 
rabja. Úrrá is lesz rajta bizonytalanság érzése és a céltalan 
elvágyódás : 

„Innen Pestre, Pestről Pozsonyba, s onnan Philadelphiába álmodo-
zom, s ki tudja, hogy a földnek minden részeiben lelnék-e helyet, 
hol el fognám kevés napok után mondani: nem innen el soha".23 

Önmagának Goethe és Kant magasságában állít mércét,24 

műveltsége hatalmas teret nyit előtte a szellem világában. Ő 

21 KÖM III. к. 94. 
22 KÖM III. к. 120. 
23 KÖM III. к. 161. (К . F. kiemelése) 
24 K Ö M III. к. 165. 
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azonban Csokonai kritikáját írja — lehangoltan, bizonyta-
lanul, a maga járható útját keresve.25 

Szemeréhez szóló híres önéletrajzi levelében megtévesztően 
keveset szól azokról a gondokról, amelyeket birtokai okoz-
tak.26 Nyilvánvalóan azért, mert ezeket nem tartotta költői 
fejlődése szempontjából érdekesnek. Levéltáraink azonban 
számos iratot őriznek, amelyek több osztozási kísérletről, 
hasznosítási tervről, elzálogosítási és más pörös ügyekről 
szólnak. Még Álmosdról írja Kazinczynak 1814. április 
3-án: 

„Örökre fájlalom, hogy Pesten prokurátori cenzúrát adni ezelőtt 
négy évvel időm nem lehetett azért, mert tutorság alatt voltam. Bár-
mily ellenkező lett légyen is a törvény száraz stúdiuma lelkemmel, 
de legalább könnyebben tehettem volna majd, hogy ide, hol most 
laknom kell, ne jöjjek. Amitől már akkor előre féltem, megtörtént. 
Olyan útra tetettem, melyen és munkálni s használni nem tudhatok. 
Az én bensőm tűzzel teljes, de külsőm, ezen nyomorult alkotványú 
test, mindenre alkalmatlan. Szerfelett puha vagyok, s ezen rövid 
látású szem, ezen többnyire zúgó fej azt teszik, hogy félve lépjek 
minden társaságba, hol nagyon ismeretes emberekre nem találhatok. 
Enélkül régen kerestem volna itt a vármegyében magamnak hiva-
talt, csakhogy munkátlan ne legyek."27 

Mindez egy túlérzékeny lelkialkat megnyilvánulása? Vagy 
a Pesten megfigyelt értelmiségi életforma iránti vágyódásé? 
S mi az a hasznos társadalmi szerep, amit — alig néhány 
hónappal a péceli versek születése előtt — magának keres? 
Versírás? Irodalom? Tudomány? Vagy valami más? Min-
denesetre a Szemerénél töltött „víg napok" után megegyezik 
testvéreivel, s 1815 tavaszán Csekére költözik gazdálkodni. 
Keveset ír, de egyebek mellett Homéroszt fordít és sokat 
töpreng irodalomról, bölcseletről, életről. Májusban ezeket 
írja a hozzá tanácsért forduló Szemere Györgynek: 

26 KÖM III. к. 504 -516 . 
27 KÖM III. к. 139-140 . 
25 Vö. а 8. jegyzetben mondottakkal. 
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„Én aki a poézist nem versírásnak tartom, de a lélek olyan passiójá-
nak, mely bár írjuk, bár ne írjuk, egyaránt ismerhetővé teszi magát, 
én tudom, hogy ez a szerencsétlenségnek útja. Nem azért, mert itt 
gazdagságot aratni nem lehet, de azért, mert a lélek örök lángolás-
ban, emésztődésben s betegségben tartatik általa, mely előbb-utóbb 
elsorvaszt bennünket."2 8 

Fél év múlva így folytatja vallomását: 

„Az érzékenység, a speculatio, s a történetek nyugodt keresése egy-
formán elrontanak bennünket. Csinálni kellene, csinálni ifjú bará-
tocskám! Én akit körülményeim ezen puha inaktivitásba süllyesz-
tettek így el, nem kiáltozom talán azt neked, még ifjúnak, hasz-
talan. A cselekedetek, a publikumban való forgás formálnak 
hasznos e m b e r t . . ."2e 

A hón áhított cselekvés reményét a Tudományos Gyűjte-
mény indulása kínálja 1817 elején. Nagy reményekkel megy 
Pestre, egyfelől érzékeli a sajtó egyre inkább kibontakozó 
jelentőségét; másfelől megélhetést és hírnevet remél ettől a 
tevékenységtől. Ám hamarosan a csalódás újabb megrázkód-
tatását éli át. Nem talál kenyérkereső foglalkozást az iroda-
lom világban, nem tud beilleszkedni a pesti értelmiség köze-
gébe, s ráadásul be kell látnia a Kazinczytól tanultak kor-
szerűtlenségét: „Új ideák, új filológiai vizsgálatok, s új 
következések" foglalkoztatják, mint arról lasztóci levelei 
tanúskodnak.30 

Mi történhetett? Tudjuk, nehezen szánta el magát a pesti 
útra. Noha a Tudományos Gyűjtemény indulásáról Szemere 
már az előző októberben értesítette,31 s látta Trattner „hívó 
levelét" is32 novemberben ennek ellenére úgy ír barátjának, 

26 KÖM III. к. 185. 
29 KÖM III. к. 206. 
30 Kölcsey 1817 nyarán három fontos levelet írt Lasztócról Kazin-

czynak: június 11-én, 12-én és 14-én. KÖM III. к. 255-267 . 
31 Szemere: i. m. 201-202 . 
32 KÖM III. к. 249. 
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hogy soraiban nyoma sincs az elhatározásnak.33 Keserűségé-
re válaszul Szemere aggódva kérdezi: „Nem beteg-e az én 
Kölcseym.. . ?"34 Gyógyszerként a társaságot ajánlja, s köl-
tőnk, mint láttuk, hallgat rá. Ám a pesti írók alapvetően 
másként fogják fel a fontossági sorrendet, mint ő. Érdeklő-
désük előterében az „élet" áll, s nem a literatúra; különösen 
nem annak az az olvasmányélményekre alapozott, de szemé-
lyes kétségektől, bizonytalanságoktól feszülő fölfogása, ami 
még az itt készült Berzsenyi kritikát is jellemzi. A csalódás 
ugyan újból mélyen megrendíti, mégis vissza akar térni 
Pestre — ahogy Szemerétől tudjuk — „prókátorságra 
készülés végett".35 Szívesen kilépne feudális életformájából, 
de kezébe veszi pörös ügyeit is, amelyek intézését — tágabb 
családja néhány tagjának ellenzésével dacolva — Vitkovics 
Mihály jóhírű ügyvédi irodájára bízza.36 Közben az új 
eszmék elkezdik benne érlelni a fölismerést, merre kell írói 
válságából kiutat keresnie. 

Bizonyára jól emlékszik, hogy a következő években lelke 
sötét volt,37 de „inaktivitásról" nem beszélhetünk. Gyér 
adataink arra vallanak, hogy Lasztócról mégsem Pestre, 
hanem Csekébe ment, visszavonulása azonban az eddigi 
feltételezésnél kevésbé volt zárt. Vitkovics Pest, február 19. 
1818. keltezésű leveléből arra következtethetünk, hogy ismét 
a városban járt.38 A Tudományos Gyűjtemény szerkesztősége 
sem mondott le közreműködéséről, s minden bizonnyal ő 
volt az a „Ferink", akinek Pécelre érkezése 1820. augusztus 
18-án „örömet hoza" Szemerének.39 Ez év decemberében 

33 KÖM III. к. 250. 
34 Szemere: i. m. 203. 
35 Szemere: i. m. 161. 
36 Kölcsey vissza is tért Pestre, onnan ment Csekébe. Vitkovics 

Mihály levelei Kölcsey Ferencnek. In; Válogatott müvei. Bp., 1980. 
455-462 . 

37 KÖM III. к. 512. 
38 Vitkovics: i. m. 4 5 7 - 4 5 8 . 
39 Szemere: i. m. 166. 
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Vitkovics is Pestre várja — igaz: hiába40 „Kölesén és Csekén 
igen-igen keveset dolgoztam" — írja később sokat idézett 
önéletrajzi levelében, ami egyrészt arra utal, hogy szatmári 
lakhelyét is váltogatta, másrészt erősen leegyszerűsítő meg-
fogalmazása irodalmi elvei teljes átgondolásának. 

III. 

Sokan és sok szempontból elemezték már 1817-ben kezdő-
dött, 1820 után kibontakozott eredményes alkotókorszakát. 
Itt nem a nagy műveket emelném ki, hanem kissé meglepő 
vallomásait a Talányok cím alá sorolt verses-játékos kérdé-
sekben: „Ablak vagyok, de nem látsz által ra j tam" — írja, 
s máshol hozzáteszi: „van egy, ki nincs, s az én vagyok". 
Mintha azt jeleznék e sorok, hogy lírájában nem önmagát, 
belső, titkos világát adja, hanem eleget tesz annak, amit 
ugyanitt így fogalmaz meg: „Az óra j ö t t , . . . feltörtem a zárt, 
hogy nyerjek más életet."41 Mi ez a más élet? Nyilvánvaló, 
annak a költői hivatástudatnak a kibontakoztatása, aminek 
első nagy művészi eredménye a Hymnus. A nagy rejtély, 
hogyan következhet ezután — szinte egy időben — a Vani-
tatum Vanitas? 

A választ csak találgatni lehet. Gondolhatunk arra, mivel a 
fennmaradt kéziratok végleges és határozott céllal készült 
tisztázatok, hogy a dátumok utólagosak.42 Ez azonban csak 
föltételezés. A kedélyállapot hullámzása mindenesetre igen 
jellemző Kölcseyre. A klasszicista világosság eszményét 
kereső Döbrentei már fiatalkori verseiben észrevett vala-
mit, amit „homály"-nak minősített. Ez — legalábbis rész-
ben — arra a bevezetőben is említett költészet fölfogásra utal, 
amelyben fogalmilag meghatározatlan hangulatok, érzések 

in Vitkovics: i. m. 460. 
11 KÖM III. к. 512. 
42 Vö. a 6. jegyzettel. 
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kifejezése áll a középpontban. Éppen az ebben rejlő nehézség 
fölfedezése tette bizonytalanná, s vetett föl olyan kérdéseket, 
amelyekre olvasmányaiban nem talált választ, amelyek kere-
sésre ösztönözték. A Vanitatum VanitasszdA nagyjából egy-
idejűleg készült Élőbeszédet olvasva nehéz megszabadulni 
attól a gondolattól, hogy a vers helyes olvasatához a benne 
rejlő irónia figyelembevételével jutunk. Vörösmarty Csongor-
ra szól később arról, hogy a tudás határán túl a kétségek 
tengere található, amelyen a megismerő szándék „Mint egy 
veszendő sajka hányatik".43 Kölcsey ezen a ponton arról 
beszél, amit lehetetlennek tart. 

1823 februárjában, a Vanitatum Vanitas első fogalmazásá-
nak idején, Szemere két izgalmas hírrel jár Csekén. Az egyik, 
Vályi-Nagy Homérosz fordításának a megjelenése, ami 
nagyon fölkavarja Kölcseyt, s az „iliászi pör" kirobbanásához 
vezet.44 A másik Minerva című folyóiratuk terve. Ez is, az is, 
serkentőleg hat a költőre, akit ezen a tavaszon még egy hír 
fölzaklat: Szemere elküldi Berzsenyi indulatos levelének a 
másolatát, amiben Kölcseyt megrázza az — úgymond — 
„legmélyebb timoni embergyülölés".45 Április közepén küldi 
el Szemerének Töredékek a vallásról, Levelek a messmerizmus-
ról és Előbeszéd című tanulmányait, a Rózát, a Szép Lenkát 
és a Dobozit, de a Vanitatum Vanitas és a Remete még csak 
„készülő félben van".46 A Hymnusról sem ebben az időben, 
sem később írott leveleiben nem esik szó. 

Ahány mű 1823 tavaszán, annyi hang. A Szemerének 
küldött anyagból a legkülönösebb az Előbeszéd többszörös 
játékossága. A szerző Dörgényfalvi Dörgény Andor neve 
mögé rejtőzik, majd saját írásához Cselköviként utószót is ír. 
Mindehhez különös magyarázatot fűz: 

43 Vörösmarty Mihály Összes Müvei. Akadémiai Kiadás. Bp., 
1989. IX. к. V. felvonás 417. sor. 

44 Vö. A magyar irodalom története. Főszerkesztő : Sőtér István. 
III. к. Bp., 1963. 425. (Horváth Károly) 

45 KÖM III. к. 277. 
,eKÖM III. к. 291. 
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„úgy dolgoztam újra, hogy ne humorisztikus, de iróniás darab, s va-
lóságos szatíra legyen. Azt a különöst írhatom felőle, hogy írásaim 
között egy sincs, ami felől ennyire ne tudnék ítéletet hozni. Meglehet 
hogy jó, meglehet hogy rossz, de mindenik tudtom nélkül . . . Egy 
Recenzió cimü bohóckodást is vetettem utána, de csak azért, hogy 
rajta nevess. Ha a darabot méltónak találod a felvételre, a Recenziót 
eltépheted.'"" 

Szemere sem tudja az Élőbeszéde.t megítélni, úgy van vele, 
mint szerzője: 

„Mindég az tolja magát emlékezetem eléb — írja — , a mit Gothe(így!) 
az auktori gyarlóságokat nevettető comédiákra nézve kárhoztatólag 
megjegyez: s még sem tudom megállapítani, ha azt higgyem-e, a mit 
ő állit, vagy a mit Ízlésem éreztet. A tárgyról szóllok tudniillik; mert 
hogy az elintézés és kivitel passzendek, s hogy prózád itt éppoly 
eleven és praecis, mint a milyen méltóságos és ünnepi a Töredékek-
ben, azt hiszem és vallom."48 

Ezt a kétségektől gyötört, s ezért „bohóskodásban" is kiutat 
kereső Kölcseyt sem téveszthetjük szem elől. (Egyébként 
Szemere végül ízlésére hallgatott, s a recenzióval együtt 
közölte Kölcsey írását.) 

Az utóbbi különleges érdekessége ahhoz kötődik, hogy az 
Élet és Literatura alapvető célkitűzése volt minden írást 
recenzióval adni. Nos, a Vanitatum Vanitas költőjének itteni 
iróniája megkapó. Eszerint a kritikus „már annyira beléjök 
únt a literátori kakasviadalmakba, hogy újakat meg újakat 
a maga nyakára perelni nem akar". Kéri a szerkesztőt, 
„engedje a nemes közönséget ne a recenzensi nagyitva-
kicsinyitő, vagy kicsinyítve nagyító üvegen keresztül, de saját 
szemeinál fogva látni és ítélni".49 Az Előbeszéd kettős tükré-
ben egyébként néhány lírai vallomást találni. „Későn vettem 

" KÖM III. к. uo. 
48 Szemere: i. m. 214-215 . 
49 KÖM I. k. 439-453 . 
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észre — panaszolja többek között Kölcsey —, hogy nem 
olvastatni ugyan fájdalmas, olvastatni pedig veszedelmes." 
Keserűen szól arról, hogy rossz hazafinak tartják, mert 
„elfelejtett a népnek hízelkedni; a nemzet nevének elébe nem 
tevém e szót: dicső. . ." (KF kiemelése.) Tisztában van a 
vallástalanság ránehezedő vádjával, szól az írás különfélt 
okairól : az emberiség szolgálatának szándékáról, a hazafiúi 
hasznosságról, a pénzkereset vágyáról és a kontárkodásról. 
Hangja legalábbis ironikus, ha nem gúnyos. Vallja: 

„halhatatlanságot nyomtatott müvek által könnyebb szerezni, mint 
héroszi tettekkel. . . De fájdalom! Engem a humor gyakorta meg-
száll, s igy lón, hogy írásaimban állandó princípiumot nem követ-
heték." 

Mint arra Toldynak a Vanitatum Vanitasra. vonatkozó 
véleményével kapcsolatban Horváth Károly megjegyezte, 
a humor szó itt is, kedélyt, kedélyállapotot jelent.50 Még 
inkább pedig annak csapongásait: „ami nyelvemre jön el nem 
mondanom, és azt, ami tollam alá jön le nem irnotn lehetet-
len". Meg is kérdezi: „hol vagyon az megirva, hogy az ember 
mindaddig, mig ő ember marad, egyforma tárgyakról mindég 
egyformán akarjon érezni és gondolkozni?" Magát másnak 
ismeri: „Itt egy vidám órán mindent hittem: ott egy setét 
pillanatban mindenről kételkedtem." 

1823 februárjában veti papírra kétségektől feszülő töpren-
gését az ízlésről}1 E szerint a belső érzelmek vizsgálatánál 
nem számíthatunk a tapasztalat érveire, ilyenkor úgy tetszik, 
„mintha a metafizikának végetlen határaiba léptünk volna, 
hol semmi sincs bizonyosabb az eltévedésnél." El kell fogad-
nunk — mondja - : az ízlés sokféle, a „való" a „kút fenekén" 
fekszik, ahogy azt Demokritosz tanítja. Innen jut a Nemzeti 

50 Horváth Károly: i. m. 
61 KÖM I. k. 433-438. 
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hagyományokban52 kifejtett fejlődés elméletéhez. A költészet 
eszerint is a homályban, a „sötéttisztában" születik, de a 
költő ismeri a tapasztalás világát is. Homérosz azért tudott 
nemzeti irodalmat teremteni, mert egységbe foglalta a 
„religiót, a játékszíni és lírai poézist, művészséget, filozófiát 
és é le te t . . . " Kölcsey korának nagy kérdése — ebben az 
összefüggésben —, hogy a fejlődés eljutott addig a pontig 
„hol a tettek nagysága az ismeretek nagyságával párosul . . . " 
A vallásos és tudományos ismeret nemzetközi, míg a nemzeti 
tudat összetartó eleme a múlt vállalására, a hagyományra 
épülő irodalom és művészet. Azt vallja, a „görög költőnek 
mint a görög művész szobrának, busongása is szép és 
nyugalmas; vidámsága pedig tiszta, mint a felhőtlen ég. 
Az újkori lelkes költőnek bánatja gyakran a vérzésig gyötör; 
s vidámsága sok ízben annyi komolysággal vegyül fel, hogy e 
vegyületben egy egészen új alakú lélekállapot áll elő : humor 
(KF kiemelése!) tudniillik, mely a régieknél ismeretlen." 
A költészet lírai telítettsége miatt véli úgy, hogy az „újkori 
költő csak a játékszínben látszik a nemzethez közel állani. . . " 
Abban, hogy e nagy igényű tanulmány elméleti következte-
tésében a színház elsőrendű fontosságának hirdetéséhez jut, 
a közönséggel kapcsolatba kerülés vágya is benne foglaltatik. 
Vagyis a kritikus csalódása, a költő bizonytalansága, noha 
az első hazafias témájú verseit már megírta. Mintha előre 
sejtené, hogy még a Huszt nagyszerű üzenete („Hass, alkoss, 
gyarapíts: s a haza fényre derűi!") is inkább az utódokhoz, 
mint kortársaihoz szól. Versei visszhangtalansága nyilván-
valóan egyik legnyomasztóbb gondja volt. Hatni akart. 

Annak a három évnek a története, ami Szemere 1823 febru-
ári csekei látogatásával kezdődött és Kölcsey 1826-os péceli, 
majd pesti útjához vezetett, gyér adataink ellenére jól szem-
léltetik a fentieket. Az a makacsság, ahogy Kölcsey Vályi 
Nagy Homérosz fordításával kapcsolatos álláspontjának a 
Tudományos Gyűjteményben való közléséhez ragaszkodott, 

ь г К 0 М I. к. 490-523 . 
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jelzi, mennyire tisztában volt e korszerű ismereteket terjesztő 
folyóirat hatókörének a fontosságával. A közösen tervezett 
Minerva kiadására készülő Szemere már 1823 novemberében 
azt írja: 

„nekünk, ha csak néhány heteket is, együtt kellene töltenünk, mi-
nekelőtte Minervánk Első Kötete útnak indíttatnék. A levelezést 
én ugyan nem eléggé alkalmatosnak lelem arra, hogy ellenkező értel-
meinkre egymáshoz közelíthessünk."53 

Januárban erre Kölcsey azzal válaszol, hogy csak életének 
tehetetlenségi nyomatéka miatt nem megy Pestre. Való-
színű azonban, hogy még mindig 1817-es kudarcának a 
megismétlődésétől fél, noha a Tudományos Gyűjtemény 
tartós sikere mellett a Hasznos Mulatságok, majd a Felső 
Magyar Országi Minerva megjelenése, az Aurora, a Hébe, 
meg más évkönyvek sikere az olvasóközönség befogadási 
készségének megerősödését jelzi, s ezzel Szemere terveit 
igazolja. Szemere panasza, miszerint munkájában magára 
maradt, nem hatja meg, hiába írja előbbi, hogy Döbrenteivel 
összeveszett, Vitkovicsot leköti az ügyvédi munka. Horvátot 
egyetemi tanszéke.54 

Kölcsey válasza csupa világfájdalom. így ír: 

„inkább szánni fogsz, mint kárhoztatni; engem, aki gyakran átko-
zom a sorsot, hogy társaság nélkül hagyattam általa, — és mégis, 
szobámnak négy falai közé zárkózom, s ablakomat elsötétítem, hogy 
emberi képet ne lássak! . . . Rettenetes ez a Pest, édes Palim, rette-
netes az a Pest neked, hogy úgy egyedül vagy! — Így vagyok én 
is! — de mégis az — Pest; ez — Cseke! ott, ha szív nem talál tárgyat 
együttérzés által, de a lélek talál táplálékot tudomány által; — 
ezen vigasztalástól én — fosztva vagyok!"35 

Semmi ígéret, semmi terv: csak további panasz, hogy a tol-
lából folyó betű „epével teljes leszen s méreggel". 

63 Szemere: i. m. 217. 
54 Szemere: i. m. 222. 
55 K Ö M III. к. 310-314. 



A lélek és az élet 319 

Nem tudjuk, mi rejlik e hangulati mélypont mögött. 
Ismeretes viszont, hogy 1823-ban a bécsi abszolutizmus heves 
támadást indított a megyei önkormányzat ellen. Történeti 
irodalmunk részletesen tárgyalja az ezzel szembeni ellenállást, 
aminek egyik — Kölcsey által nyilván ismert jele - , hogy a 
Hazai 's Külföldi Tudósításokban most válnak rendszeressé 
a megyei tisztújításokról szóló írások. Az újság 1823. novem-
ber 15-i számából — meglehetősen nagy késéssel — az egész 
ország megtudta, hogy szeptember 9-én Szatmárban másod 
alispánná választották Geőcz Ferencet és aljegyzővé Kende 
Zsigmondot.56 Ekkor persze még kevesen ismerhették Geőcz 
liberális nézeteit, s még kevesebben Kende nevét. Az utóbbiak 
közé tartozott Kölcsey, aki augusztus 21-i levelében „Édes 
Zsigám, szeretett barátom" megszólítással fejezte ki részvétét 
Kende Pál halála alkalmából.57 Valószínűleg a Csekén lakó 
Pál volt az a „mi Kendénk", aki még július 6-án Bécsbe 
indult, s akivel Kölcsey — ismeretlen okból — nem mehetett, 
mint tervezte, Pestre.58 Ugyanakkor, amikor e reményének a 
meghiúsolásáról tudósítja Szemerét, egyébként azzal is 
egyetért, hogy tervezett folyóiratukba érdekesebb megyei 
politikai beszédeket vegyenek föl, ami ez irányú érdeklődésé-
nek kétségtelen jele. 

Nyitott kérdés, azért vitte-e Kölcsey Ádám a halálhírt 
Kende Zsigmondhoz Csengerbe, mert már ismerte az özvegy 
húgát, Szuhányi Jozefine-t, avagy a temetés alkalmából talál-
koztak először. Azt viszont költőnk megfogalmazásából 
tudjuk, hogy 

„823 végén házasodott meg Ádám, s ettől fogva én még inkább zár-
kózva éltem, mint ezelőtt. Ekkor ismét sziváldozatot követtem el 
magamon" 

66 Hazai 's Külföldi Tudósítások 1823. II. 31. sz. Itt olvashatjuk 
a szatmári tisztikar teljes névsorát élén idősebb Vécsey Miklós 
főispánnal, Isaák Sámuel első alispánnal. 

"KÖM III. к. 302-303 . 
56 KÖM III. к. 299. 
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- írja idézett önéletrajzi levelében Szemerének, aki nyilván 
értette az ebben rejlő, előttünk ismeretlen célzást.59 A bezár-
kózás előtt 1824 elején még Surányba ment Bay Györgyhöz, 
s tőle írott leveléből nem sejlenek a már idézett komor követ-
kezmények. 

Nem tudjuk azt sem, rossz hangulatában a politikai hírek 
közrejátszottak-e, s azt sem, olvatsa-e a lapokat, köztük a 
Hazai 's Külföldi Tudósításokat. Valószínűleg igen, így nem 
csupán a hazai hírek jutottak el hozzá, de azok is, amelyek az 
alkotmányos rend spanyolországi vagy portugáliai védelmé-
ről tudósítottak. Olvashatott a görög szabadságharcról 
— benne Byron szerepéről —, s találkozhatott a brazil 
császár felhívásával: „Fegyverre tehát Brazíliaiak! A függet-
lenség vagy a halál! ez legyen jegy szavunk."60 Fölkelthették 
figyelmét a gazdasági élet hírei, vagy 1825 elején Kultsár 
Istvánnak olvasóihoz intézett szavai: 

„A nevezetes történetek mindenkor oktatásul szolgálhatnak a nem-
zetnek. — Ez teszi fontossá az újságok böcsét; mert nem tudni a 
világnak mostani történeteit, tsak annyi, mint látván is vakoskodni."61 

Mindenesetre könnyen lehet, hogy Mohács című emlék-
beszédének gazdasági szemlélete és a sajtó óriási szerepének 
fölismerése, ide vezethető vissza. Talán az sem egészen 
véletlen, hogy miután 1825. szeptember 14-én megnyílik az 
abszolutizmus visszakozását jelentő, rég követelt ország-
gyűlés, majd november 3-án Széchenyi megteszi ismeretes 
fölajánlását a Magyar Tudós Társaság megalakítása érdeké-
ben, a következő év elején Szemere Pálné Surányban találja 
Kölcseyt, és költőnk vele megy Pécelre.62 

69 KÖM III. к. 508. — Aligha csupán arra utal, hogy le kellett 
mondania Lenkáról. 

60 Hazai 's Külföldi Tudósítások 1824. II. 20. sz. 
61 Hazai 's Külföldi Tudósítások 1825. I. 41. sz. 
62 KÖM III. к. 513. 
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IV. 

A Bajza — Toldy levelezésben 1823-tól követhetjük nyomon 
Kölcsey tekintélyének megjelenését. Bajza különösen kriti-
káit csodálja, költészetét Toldy érzékenyebben fogja föl.63 

A személyes találkozóra sokáig kellett várniok. Kölcsey és 
Szemere 1826 elején Pécelen dolgoztak folyóiratuk első 
számán, amelynek címét — a Kassán időközben megjelent 
Felső Magyar Országi Minerva miatt — Élet és Literaturára 
változtatták. Költőnk júniusban ír Pestről előfizetési ügyben 
Vitkovicsnak és Kende Zsigmondnak. Toldy e hó 11-én 
számol be a Pozsonyban tartózkodó Bajzának megismerke-
désükről, s ezzel kapcsolatos nagy reményeiről.64 A fiatalok-
kal való szövetség helyett azonban Kölcsey (Vörösmartyval 
együtt) Kultsár meghívottja, amikor az Szent István napján 
„nagy literátori vendégséget" ad.6® Decemberben Toldy 
korrigálja az Élet és Literatúra készülő kötetének nyomdai 
levonatait, csak januárra várja vissza a szerkesztőket Pestre.67 

Kölcseyt hiába. December 21-én még Pécelen tartózkodik, 
januárban már Csekében. 1827 februárjában panaszosan írja 
új barátjának, Bártfay Lászlónak, hogy két hónapja nem 
kapott hírt Pestről.68 

Hazafutásának okai megint csak találgathatok. Csalódott 
abban a reményében, hogy az Élet és Literaturán keresztül 
eljuttathatja eszméit a közönséghez? Lehet, a lapnak alig 
volt előfizetője, s a szerkesztés összevisszaságát is föl kellett 
ismernie Kölcseynek. Talán az is zavarta, hogy túlságosan 
sok szívességet fogadott el Szemerééktől, talán újabb érzelmi 
válságot élt át. Talán nem történt más, csak ismét erőt vett 

63 Bajza— Toldy levelezés i. m. 
e4KÖM III. к . ' 314-315 . 
65 Bajza-Toldy i. m. 314-317. 
66 KAZ levelezés 20. k. 116. — Szeptember 18-án Stettner György 

levele. 
67 Bajza—Toldy i. m. 370. 
68 KÖM III. к. 328. 
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rajta otthontalansági érzése, a társasági élet kifárasztotta, 
magányra vágyott, s ki akart vonulni az idegennek érzett 
világból. 

Persze az sincs kizárva, hogy ezúttal öccse betegségéről 
értesült, s ebben az esetben a birtok ügyei parancsolták 
Csekébe. Kölcsey Ádám azonban 1827. augusztus 2-án 
hunyt el, s költőnk levelei addig szinte csak irodalomról szól-
nak, családi gondokra nem utalnak. A korábbi — nagy 
versek és elméleti tanulmányok sorát létrehozó — lendülete 
mintha már az év elején megtört volna. Február 1-én mente-
getőzve írja Szemerének: 

„Dolgozásaimról még most számot nem adhatok, mert kezdetben, s 
töredékben vágynák. Fertályonként a poétaság is háborgat, s ezért 
folyvást nem irhatok, sem prózát, sem verset, hol egyiket, hol má-
sikat kell félbeszakasztanom . . ."fi9 

Tegyük hozzá: 1827-es vagy 1828-as keltezésű verse nem 
maradt fenn. 

Kölcsey életrajzai részletesen tárgyalják azt a drámát, amit 
Ádám halála okozott. Súlyos következményeit nem lehet 
kétségbe vonni — de túlbecsülni sem. Ferenc ugyanis soha 
nem bízta a birtok kezelésének minden gondját öccsére, 
legföljebb remélte, hogy egyszer megteheti. Azt, hogy milyen 
jellegű bajokra gondol, amikor jövő kilátásairól panaszkodik, 
nem nehéz elképzelni. Csakhogy ezek — termény-értékesítési 
nehézségek, kis jövedelem, pénzhiány, határviták, zálog 
pörök, adósságok stb. - eddig is léteztek. Megoldásukat 
Ferenc - főleg úgy, hogy ráadásul a maga anyagi független-
sége, városi, polgári életformája is biztosítható legyen — alig-
ha várhatta Ádámtól. A halála utáni panaszok egy része 
pedig egyszerűen érthetetlen: 

„Nekem most külön szobám nincs; csendességem és magányom, a 
szónak legbetüszeréntebb való értelmében, egyetlen pillanatig sincs" 

69 KÖM III. к. 327. 
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— írja Szemerének anélkül, hogy megmagyarázná a házat 
jól ismerő barátjának, mi okból vesztette el szobáját azért, 
mert eggyel kevesebben laknak ott.70 Mintha ismét nagyon 
sötét hangulat lenne úrrá rajta. 

Rossz lelkiállapotában nem tud dolgozni — panaszolja 
Szemerének: 

— „Nincs egyéb mód, édes Palim, hanem hogy a környülállásoknak 
magamat megadjam, és sorsra vagy szerencsére (vagy mi az, ami itt 
igazgat?) vak engedelmességgel bizzam dolgaimat."71 

A valóságban azonban Kölcsey semmit nem bíz sorsra vagy 
szerencsére. Erélyesen kézbe veszi a birtok ügyeit, és válsága 
mélypontján van ideje, ereje és kedve Kende Zsigmondnak 
politikai beszédet írni, amit olyan fontosnak ítél, hogy az 
Élet és Literaturában való közlés céljából szeptember 27-én 
elküldi Szemerének is. 

Ezzel új fejezet kezdődik életében, mégpedig nem egészen 
biztos, hogy oly mértékben előzmény nélküli, mint eddig 
föltételezték. Kende beszédével együtt küldi ugyanis Szent-
léleky Antal egy Homérosz parafrázisát azzal, hogy az idős 
táblabíró, az első alispán Isaák Sámuel „nagy barátja", őt 
szereti, s „még Csokonai recenziójának is nagy pártfogója 
volt".72 Amennyire megtévesztő lenne e szívélyes kapcsolat-
ból messzemenő következtetéseket levonni; ugyanolyan hiba 
teljes figyelmen kívül hagyása. A Kende Zsigmondhoz írott 
levelek arról tanúskodnak, hogy Szatmár megyében is éltek 
verselgető, fordító, olvasó emberek — Szentléleky Antalon 
kívül is. Elsősorban persze Kende tekintélyével magyaráz-
ható, de mégis érdekes, hogy Szemere szerint itt gyűlt össze 
a legtöbb előfizető és vevő az Élet és Literaturára. Rossz 
hangulataiból fakadó megnyilatkozásai alapján nem szabad 
eltúlozni Kölcsey magányosságát: rendszeresen érintkezett 

70 KÖM III. к. 353. 
71 KÖM III. к. 346. 
72 KÖM III. к. 350. 
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nagy létszámú családjával, a cseke környéki birtokosokkal, 
a megye tisztviselőivel, ügyvédekkel, kereskedőkkel és parasz-
tokkal. Mindez hozzátartozott természetes életformájához, 
s először megkönnyítette, hogy öccse halála után rendbe-
szedje birtokát, majd azt, hogy — ettől egyáltalában nem 
függetlenül - a megyei politika színterére lépjen. 

Valószínűleg az említett beszédet vitte szeptember 16-án 
Nagykárolyba, ahol találkozott Bártfayval is.73 Szemeréhez 
innen írott levelében nyoma sincs a befelé forduló lehangolt-
ságnak, csupa türelmetlenség: irodalmi kérdések érdeklik, 
pörös ügyeket intéz. Fölhasználja Kende rokoni segítségét 
és az előbb említett Szentléleky Antal táblabíró jóindulatát.74 

Sikerül elérnie, hogy a legveszedelmesebb pörös ellenfele, 
Lónyay János thuzséri földbirtokos 1828 januárjában Csekén 
fölkeresse, s megegyezzenek — igaz, nagy áron.75 Közben 
Szemere beismeri, hogy az Élet és Literatura megfeneklett.76 

Kende Zsigmond pedig megbízást kap a megyei összeírások 
elvégzésére.77 Kölcsey 1828 márciusában Pestre vágyik, 
vádolja magát, hogy dologtalansága és kedvetlensége kárt 
okozott irodalmi terveiknek.78 Ugyanakkor szorgalmasan 
gazdálkodik. Érdekes, hogy amikor 1827 novemberében 
összeállítják a Magyar Tudós Társaság alapszabályának 
kidolgozására hivatott bizottságot, Kölcseyt — ellentétben 
Kazinczyval és Szemerével - még nem hívják meg a tagok 
közé.79 

Nem tudjuk, mennyit segített Kende Kölcseynek, de azt 
igen, hogy 1829. január 19-én költőnk közügyben (a csekei 

73 KÖM III. к. 3 4 7 - 3 4 8 . 
71 Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal. Bp., 1983. (A 

továbbiakban: Kölcsey— Kende.) 34—36. 
75 Kölcsey-Kende 187. és KÖM III. к. 359. 
76 Szemere: i. m. 233. 
77 Barta István: Kölcsey politikai pályakezdése. In: Századok 

1959. 252 -302 . 
78 KÖM III. к. 3 5 6 - 3 5 9 . 
79 Vörösmarty Mihály Összes művei. Akadémiai Kiadó Bp., 1977. 

XVI. к. 125-126. 
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bírák vétkes gondatlansága miatt) fordul barátjához, s egy-
úttal a megyei tisztújítás kilátásairól érdeklődött.80 Nem 
lehetett tehát Kendének nehéz dolga, amikor megnyerte egy 
újabb beszéd megírására, az új főispáni helytartó — if jú 
Vécsey Miklós - beiktatási ünnepélyéhez. Innen aztán 
egyenes út vezet a július 7-i tisztújításhoz, amelyhez Kölcsey 
a helyi viszonyok kitűnő ismeretében toborozza a szavazó-
kat Kende pártjára. Mégpedig eredményesen, mert az új 
megyei vezetésnek maga is tagja lesz — aljegyzőként, ami sok 
munkát és rendszeres havi fizetést jelent. 

Tulajdonképpen innentől rendeződik határozott kerék-
vágásba Kölcsey élete. Részvevője a megyei politikának, 
hamarosan — ettől persze függetlenül — tagja a Tudós 
Társaságnak. Kezdetben szorosan együttműködik Kendével, 
aminek leghíresebb eredménye A szatmári adózónép állapotá-
ról szóló nevezetes munka. Miután a Mohács című emlék-
beszédéből jól ismerjük történelemszemléletét és határozott 
politikai elképzeléseit, meglepő, Kölcsey mennyire alkalmaz-
kodik a Kendének írott munkákban a címzettekhez, a közön-
séghez, miközben többnyire lehetőséget talál a maga számára 
fontos gondolatok kifejtésére is. Kezdettől fogva nyilván-
való — Kende mellett — szoros politikai szövetsége Wesse-
lényivel és Károlyi Györggyel, de igyekszik jóban lenni az 
utóbbival éles összeütközésbe került Csomay Pállal és az 
udvar hűséges kiszolgálójával, Vécsey Miklóssal is.81 így 
lehet 1832-ben Szatmár országgyűlési követe és főjegyzője, 
így nőhet annak az ellenzéknek a vezérévé, amely egyszerre 
akarja megőrizni az Európában (Anglián kívül) egyedülálló 
alkotmányos jogokat és kiterjeszteni azokat az ország min-
den lakosára. A „Haza és haladás" Kölcsey által megfogal-
mazottjelszava a nagy feladatot jelenti : a feudális kiváltságok 

80 Kölcsey— Kende 36. 
81 Lásd: TTE: Kölcsey és Vécsey Miklós. In: Remény s Emléke-

zet. I. m. 8 7 - 9 7 . 
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lebontásával nemzetbe kell emelni a népet, demokráciává 
fejleszteni az arisztokráciát.72 

Kortársai törékeny, gyenge testalkatú embernek írják le 
Kölcseyt. Mielőtt a politika színterére lépne, élete a megfuta-
modások, összeomlások, válságok sorozata. Levelei és az 
Országgyűlési napló egyértelműen tanúsítják, mennyire nehe-
zen viselte a pozsonyi társaséletet s milyen nyomasztóan 
nehezedett rá az országgyűlésen uralkodó zűrzavar tudata, 
a tehetetlenség érzése. Ugyanakkor mindeddig senki nem 
mérte föl teljes mértékben azt a munkát, amit életének utolsó 
évtizedében elvégzett: íróként, a Tudós Társaság tagjaként, 
megyei tisztviselőként, országgyűlési követként, majd Kos-
suth és Wesselényi védelmében. A .csüggedés, a keserűség 
„humora" időnként most is úrrá lesz rajta, érzékenysége 
azonban alapvetően másként mutatkozik meg, mint koráb-
ban. Változatlanul rendkívül fogékony mások gondolataira, 
kész saját eszméinek a módosítására, a megújulásra; ám a 
korábbi kivonulásokat, bezárkózásokat nem engedheti meg 
többé magának. Országgyűlési szereplését páratlan rugalmas-
ság, alkalmazkodási készség jellemzi, s éppen ez teszi arra 
képessé, hogy nagy szerepet játsszon a személyi ellentétek 
oldásában — ezzel az ellenzéki egység megteremtésében — ; 
valamint követtársai ellentmondásos elképzeléseiből kivá-
lassza azokat a közösen elfogadható elemeket, amelyek a 
fölemelkedés nagy céljának a szolgálatába állíthatók, s ezzel 
elősegítse a reform követelések elvi és gyakorlati összehan-
golását. 

Mintha lelki sérüléseire kezdettől fogva egyetlen gyógy-
szert ismerne: a cselekvést. Gondoljunk meg-megújuló 
kitörési kísérleteire, amelyek közül a politika síkján jutott a 

82 Kölcsey szóhasználatában az arisztokrácia a nemességet jelenti. 
Szerinte a társadalmi fejlődés út ja a következő: abszolút uralkodói 
hatalom ennek megosztása az oligarchia (főnemesség) szűk cso-
portjával a többségi elv érvényesülése a nemesség választott testü-
leteiben, az országgyűlésen és a megyei közigazgatásban -<- teljes 
népképviseleti demokrácia. 
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legmesszebb. Pedig az Országgyűlési naplóban is határozottan 
költőnek vallja magát, s követi sikerei csúcspontján is meg-
kísérti a régi ábránd : az Akadémia titkáraként Pesten szeret-
ne élni értelmiségi polgárként.83 Arra gondol, hogy akkor 
szabadon valósíthatná meg hivatását, hogy „lángkebellel", 
„tisztultabb fejjel", „gazdagabb ismeretekkel" kényszerüljön 
„egy jobbat, szebbet, belsőjével rokonabbat keresni. . ,"84 

A „sötéttisztában" fogant érzelmek, hangulatok lírai 
kifejezésében nagyon korán megjelenik a „hon" képe, a haza 
szeretete. A „lasztóci fordulat" után érik meg Kölcseyben a 
fölismerés, hogy a nyelv csak a gondolat hordozója. A nem-
zeti tudat összetartó ereje a hagyományra épülő műveltség. 
Ennek sajátos kialakításában látja a költő igazi szerepét, 
amit azonban ő maga az adott közlési viszonyok között nem 
tud elérni. A kevesekhez eljutó, majd megfeneklő, vergődő 
Élet és Literaturán kívül alig néhány verse és három (úgy 
véli) félreértett tanulmánya jelenik meg csak azelőtt, hogy a 
politikai cselekvés útjára lép. S viszi magával emberi gyön-
géit, meg páratlan akaraterejét. 

83 Vö. leveleivel: KÖM III. к. 630-689 . több helyen is. 
84 KÖM III. к. 497. 


