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HA VALAKI HÍVEN TÜZESEN SZERET 

Vörösmarty ismeretlen költemény-vázlata 1837—38-ból 

Minden kézirata tele van az egyéniség meglepő jeleivel, alig kimeríthető gazdagságával. Az ifjú 
Ady írta Vörösmarty születésének századik évfordulóján: „Örökös gyönyörűség, győzedelmes illú
zió Vörösmarty minden kis sora . . . " Ady ezt a lelkendező tanulságot a költő-előd kiadott 
műveiből vonta le. Ma — a kéziratok részletes feldolgozásának időszakában — ezt a megálla
pítást a különböző okokból feledésbe merült töredékekre is találónak tartjuk. 

Az Akadémia Kézirattárában a Vázlatok, cikkek, okmányok című gyűjtőben, Vörös
marty vegyes iratai előtt fekszik néhány lapnyi, sötét tintával, merített papírra írott kézirata, 
amelyet 1837—38-ban igen fontosnak tartott. Elkészítendő új műveinek első, rövid vázlatait 
jegyezte e lapokra, az ötletek felbukkanásának sorrendjében. Itt olvasható többek között az 
Árpád ébredése, Az áldozat, az Örök zsidó legkorábbi töredéke és néhány más terv. 

A harmadik lapon — jórészt erőteljes áthúzással törölve — tíz sor maradt az utókorra, 
napjainkig feldolgozhatatlannak vélt szöveggel. A töredék megfejtése a következő: 

1. [Ha valaki híven tüzesen, sat. szeret, én százszorosan 
2. hiv és hév vagyok, 's még is oh kín nem szabad kimondanom; 
3 számára ... hogy nem viszonozhatandja 's {az egész} 
4. a' világ megtudná, melly rajtam nem segíthet. 
5. Nem nő, nem csók, nem is sóhajtás az én szerelmem 
6. az az hanem legfelsőbb gondolat 's szenvedély, melly] 
7. mint a' tűzhegy akkor is forr belül, midőn semmi 
8. külső jelei nem látszanak, olly belvilág melly magában 
9. él 's előre kárhoztatva önmagát megnyer hetetlen 

10. üdvén kesereg. 

(Az olvashatatlan maradt három szó többféle behelyettesítése csak találgatható, pl. „ment
ségem számára nincs" vagy: „mentsége számomra nincs" stb., ám végleges elhagyásuk is lehet
séges megoldás.) 

A töredék formai, ritmikai vizsgálata kideríti, hogy az első sor végétől kezdve — neki
lendülő, elakadó jambusok felelgetnek itt egymásnak. Ha összefüggő sorokra bontjuk a szöve
get, jambikus verselésű költeményvázlathoz jutunk. Az első sor azt sugallja, hogy a töredék 
csak vázlatnak indul. Itt dereng fel először az ihlet, itt formálja meg az első szavakat. Majd a 
gondolat és írás akaratlan jambusokba csap át. Az első, kevéssé csiszolt sorok után szabályos 
ritmusú szerkezet zár le egy kilobbanó hasonlatot. 

A vázlatot zeneisége és tartalmi összefüggései szerint sorokba lehet rendezni. Bár a szöveg 
így is nyers, egy bevégzetlen Vörösmarty-vers áll előttünk. Sosem lett belőle igazi költemény. 
Bizonyára azért, mert második fele így is végérvényesnek tűnik. Az áthúzatlan sorokat azért 
hagyta meg a költő, hogy mint „jó gondolat"-ot később felhasználja. Ki tudja miért, erre 
nem került sor. 
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[Ha valaki híven tüzesen szeret, 
én százszorosan hív és hév vagyok, 
's még is oh kín nem szabad kimondanom; 

számára . . . hogy nem viszonozhatandja 
's a' világ megtudná, melly rajtam nem segíthet. 
Nem nő, nem csók, nem is sóhajtás az én szerelmem 
az az hanem legfelsőbb gondolat 
's szenvedély, melly] mint a' tűzhegy 
akkor is forr belül, midőn 
semmi külső jelei nem látszanak, f 
olly belvilág, melly magában él 
's előre kárhoztatva önmagát 
megnyerhetetlen üdvén kesereg. 
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Az áthúzott sorok — szögletes zárójelben — több személyes élmény önkínzó gondját érzékel
tetik. A költő odaadóan szeret, de erről lehetetlen mindent megírni. Titka élénken érdekelné 
társaságát és a közvéleményt, de kiszolgáltatottságot is jelentene számára. Miért? Vallomása 
annyira személyes jellegű, hogy ebbe nem avathat be másokat. Talán amit kimondhatna, sértő 
lenne valakire, aki közel áll hozzá, és éppen nem elutasítást vár. E titokzatos gond a szerelem. 
Szerelem a költő felfogásában. Egy meghatározatlan személyre utal, azután ritmikusan hár
mas tagadással veti el kibontakozó érzelmeit: „Nem nő, nem csók, nem is sóhajtás az én szerel
mem .. .hanem legfelsőbb gondolat 's szenvedély . . . olly belvilág melly magában él. .. " 

így vívódik, a nőben egyenrangú szellemi társat kereső és hosszú évek óta sorozatosan 
csalódó férfi. Mintha csalhatatlan védelme volna a valódi szerelem ellen, pajzsként emeli maga 
elé a tárgytalanul is teljesnek hitt belső szenvedélyt. Feladja ugyan a siker reményét, mégis 
egy lappangó tűzhányó hevességével vágyódik a nagyon is földi üdvösségre. 

Fáidalmas tanulsága maga a lemondás, amelyen keserű okokból úia meg újra átesik. 

László János 
EÖTVÖS JÓZSEF KÉT LEVELE 

Az alábbiakban, László Gyula budapesti egyetemi tanár szívességéből, közreadjuk 
kéziratgyűjteményének két értékes Eötvös— levelét. 

Az édesanyjához címzett leveleket a 23 éves Eötvös nyugat-európai tanulmányútja 
során Franciaországban írta, német nyelven. Az 1836. november 9-én, Bordeaux-ban keltezett 
levelet Eötvös, szándéka ellenére, nem küldte el még azon a napon, hanem a Párizs, november 
16-i keltezésű levéllel együtt adta postára, már Párizsban. 

E levelek azt mutatják, hogy a liberális eszmék hatása alá került Eötvös, aki politikai 
és társadalmi nézeteinek kialakulása és oly sok revíziója során egész életében annyit gyötrő
dött, vitatkozott önmagával és másokkal, Franciaországban is egy átalakuló, forrongó korszak 
jelenségeit, vajúdását és jelzéseit igyekszik magában tárolni és kritikailag elrendezni — min
dig a közéleti szereplésre való széles körű, nagyon komoly felkészülés jegyében. A két levélben 
sok minden együtt van már abból, ami Eötvöst a későbbi irodalmi, közéleti és politikai pálya
futása során is annyira jellemzi: a szenvedők iránti meleg, emberi részvét, a sorsukon való 
segítés gondolata, mindennemű kegyetlenség szenvedélyes elítélése, a társadalmi valóság és 
igazságosság iránti érzék, a politikai, társadalmi, történelmi irányító eszmék és a gazdasági 
kérdések sokoldalú végiggondolása, általában a tervszerű ismeretgyűjtés tiszteletet ébresztő, 
határtalan szomja, az érzelmek és gondolatok gazdagsága és nemessége, a költőien megelevenítő, 
színes leírókészség. Az idegenben önmagát elhagyatottnak, szeretteitől elfeledettnek érző ifjú 
barátságról, érzelmekről, édesanyja iránt érzett szeretetéről valló diákos mondatai már A kar-
thausin végigvonuló szentimentalizmussal mutatnak rokonságot, s e szentimentalizmus néha 
erős ellentétben van a magában hivatást érző fiatalembernek azzal a sokszor meglepően józan, 
tárgyilagos, érett szemléletmódjával, amellyel minden tapasztalt jelenségről értékelő ítéletet 
kíván alkotni. 

Megjegyezzük, hogy Sőtér István Eötvös József c. monográfiájának második, átdolgo
zott kiadásában, az Eötvös külföldi utazása c. fejezetben már felhasználta e publikációnkat. 
(Bp. 1967. Akadémiai K- 45—48.) 

A levelek fontosabb adatait és gondolatait beépítette az Eötvösről adott fejlődésképbe, és 
ezzel értékelte a leveleknek, mint forrásoknak a jelentőségét is. A Nizsalovszky Endre és Luká-
csy Sándor kiadásában megjelent Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz c. forráskiadvány is 
figyelembe vette már e levelek adatait, a jegyzetapparátusban részletesen foglalkozik is velük. 
(Bp. 1967. Akadémiai K- 80—81. — Irodalomtörténeti Füzetek. 55.) Mivel Sőtér monográfiája, 
illetve a forráskiadvány a szövegek minden lényeges vonatkozását tisztázza a megadott lapo
kon, az ismétlések elkerülése végett itt nem adunk jegyzeteket a levelekhez. 

A két kiadatlan levél betűhív szövege a következő: 
Bordeaux, den 9íen Nov. 836. 

eeliebte Mutter ! Wenn ich Ihnen jeh' durch Nachlässigkeit im Schreiben Kummer gemacht, — 
Obwohlich mich jezt wenigstens in diesem Fall vollkommen unschuldig fühle, — so sind Sie 
Gocgäht; 4ersit Tagen erhielt ich keine Zeile weder von Ihnen, noch von einem der meinen, 
derjenigen nämlich die mir Gott gegeben, die Freunde die ich selbst erworben, haben mich 
längst darauf gewöhnt. Mir haben viele Menschen gesagt, dass sie mich lieben, sie wussten 
dass es mir Freude macht, und ein Wort kostet nichts; ich habe an alle geschrieben, hab ihnen 
Ort und Datum für ihre Antwort püncktlich aufgezeichnet, doch geantwortet hat mir Paziazy 
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