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VÖRÖSMARTY LEVELEZÉSE*

"A te értekezésedről nem szóllok hosszan,
mert dicsérni szemben nem szeretek. elég legyen
az: hogy nekern az különössen tetszett, pedig
bizonyos lehetsz abban: hogy valamint ezt egye
nesen megmondom: el nem halgatnám azt is; ha
állításaíd, vélekedéseid meggyőződésemmel el
lenkeznének ..."

(Deák Ferenc, 1828.)

A legnagyobb magyar költő születésének százados évfordulójára je
lent meg 1900-ban, Székesfehérvárott, a Vörösmarty Emlékkönyv Czapáry
László cisztercita lelkész és tanár gondos szerkesztésében. Az Emlékkönyv
285 levelet tartalmaz, ezek közül 125 Vörösmarty tollából való, 160-at
pedig őhozzá írtak. Az azóta eltelt több mint félszázad során sok új levél
került elő. Ennek az új Vörösmarty-hagyatéknak legalaposabb ismerője,

Brisits Frigyes - Gyulai Pál óta Vörösmarty életének és műveinek leg
nagyobb tudósa - vállalkozott az anyag felkutatására és tudományos
értékelésére. A Vörösmarty kritikai kiadás (Akadémiai Kiadó) 17-18.
köteteként 1965-ben megjelent levelezésben már 396 levél található, ebből

kereken 200-at Vörösmarty írt, 196-ot pedig őhozzá írtak. Fél évszázad
alatt tehát majdnem kétszeresére emelkedett a költő ismert sajátkezű

leveleinek száma. De a 200 levelet így is aránytalanul kevésnek tartjuk,
mégha tekintetbe vesszük is azt, hogy Vörösmarty nem szeretett levelet
írni és, hogy aránytalanul sok levele megsemmisűlt. Főleg politikai vagy
magánjellegű levelezése erősen hiányos, amit konkrét esetekkel is bizo
nyítani lehet: így például Pázmándi Dénes, volt 48-as főispán, amikor
megtudta, hogy lakásán házkutatást készülnek tartani, a kompromittáló
iratokat - többek között Vörösmarty leveleit - megsemmisítette. Csodá
latos módon nem kerültek elő a Deák Ferenchez küldött Vörösmarty
levelek sem, erre vonatkozóan azonban Gyulai Pál feljegyezte, hogy ami
kor Vörösmarty életrajzán dolgozott, adatokért elsősorban Deákhoz, a
költő egyik bizalmas barátjához fordult. A haza bölcse "indiszkréciónak
minősítette a dolgot s az egész levélköteget az égő kályhába dobta". Ennek
ellenére Brisits mégis azt hiszi, hogyaDeákhoz írt levelek "javarészt ma
még ismeretlen helyeken - lappanganak". .

A levelezés gondozója találó és plasztikus képet rajzol a levélíró VÖ
rösmartyról: "Gondolnunk kell arra, hogy azoknak a leveleknek a zöme,
amely~knek ma ismeretében vagyunk, Vörösmartynak 1825-től 48-ig ter
jedő életszakából valók. Ezek az évek összeesnek Vörösmarty írói, akadé
miai, közéleti és literátori munkásságának legelfoglaltabb szakával. Zsú
folt: költői ihlettel telített, tudós, kiadói, szerkesztői, színházi, majd poli
tikai és társadalmi munkától elhasznált, kenyér-gondok terhétől is meg
hajlott esztendők, amelyek lelke minden pillanatát állandó feszültségben,
zaklatottságban és sokszor remegésben tartották."

A levelezés tanúsága szerint Vörösmarty költői pályakezdésére jelen
tős befolyással voltak ifjúkorának ihlető, Ielkesítő pap-barátai: Klivényi
Jakab, Teslér László, Juranits László, és nem utolsó sorban az Ovidius
fordító Egyed Antal. Utóbbi tervezett - Vörösmarty Zalánját megelőzően

• Sajtó alá rendezte: Brisits Frigyes.
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- "hősi epopeiát" Árpádról, amelyről már 1822-ben azt írta: "Atyáink
harczait irni fogám, ment e sikerrel elő? Fájdalom! a környülmény azt
csirájában eloltá!" Ez a negatívum is serkenthette talán Vörösmartyt, hogy
ami Egyednek nem adatott meg - a nemzeti nagy mű létrehozása - azt ö
megvalósítsa. Ez is megerősít abban a régi véleményemben, hogy a Zalán
megírására nem Aranyosrákosi Székely Sándor gyatra kis "eposza", "A
székelyek Erdélyben" (1823) adott ösztönzést - ahogyan azt Gyulai Pál
nyomán irodalomtörténetírásunk még ma is tanítja - hanem annak esz
méje már jóval előbb felvillant Vörösmarty költői képzeletében. Hiszen
éppen Egyedet biztatta az "ezernyi csata" megírására, mert "mi egyéb,
ha nem a harczok, tarthat meg akármelly országot?" Egyedet lelki és szel
lemi rokonának érezte s erről így vallott: "én s te együtt zengjünk az
üdülő honnak örömdalt". A fiatal költő, hivatásáról is megnyilatkozott:
"elő fogom néha félben maradt verseimet, noha hol ez, hol amaz szegi
kedvemet: de teszek, a mennyit tehetek, s ennél többet, úgy tartom, senki
sem kíván. így élek, s andalgok a gyönyörű tájon, melly csendes örömü
lelkemmel épen megégyez. Munkára virradok, avval nyugszom el: szüne
tem igen kevés. Ha fogynak dolgaim, újakat keresek; mert ezek elszórják
némelly aggodalmaimat. Csüggesztő kedvetlenség ritkán hat szívemre;
mert tudok bízni a jó Istenben, s míg ez így marad, nem tartok semmitől.

Az unalom ellen csak egy rendű foglalatosságom is elég oltalom; változó
érzéseim pedig, mellyeket a költészség (szabad legyen mondanom) lelke'
még tündérebbekké tesz, azt egészen ösmeretlenné teszik előttem."

A vele majdnem egykorú Klivényit is felkeresi verses leveleivel, s az
ifjú pap lélekbelátóan tragikus felismeréssel válaszol: "a kinek Magyar
a szíve, azaz: egyenes, érzékeny, és büszke - az ide nem való". Majd
hivatásában véli megtalálni lelki nyugalmát, bár az ilyen gondolatok,
mint "az okosság arra bír, hogy tűrjek, mivel szép tűrni, s nemes dolog:
az könnyíti fájdalmaimat, midőn kecsegtet, hogy rövid idő alatt megszűn
nek", - és más ehhez hasonló nyilatkozatok mélyen fekvő sebet takarnak.

Pap-barátainak - akik között Teslér Lászlónak a költő egész életén
végighúzódó ösztönzéséről sem szabad megfeledkeznünk - jelentős irá
nyító befolyását ugyancsak vidéken élő két költő-jelölt barát hatékony
írói kapcsolata követi: az Aradon élő Ossian-fordító Fábián Gáboré és a
lelkes irodalomszervező Stettner (később Zádor) Györgyé. Utóbbival oly
annyira összemelegednek, hogy Vörösmarty egyedül neki lebbenti fel csa
lódott szívének legféltettebb titkáról a "soha el nem feledés" fátyolát, neki
vall egyedül Perczel Etelkéről. s ezzel mintegy Stettner kezébe juttatja, el
nem küldhető szerelmes leveleit, irodalmunknak ezeket az utól nem ért
bájú és tisztaságú szerelmi vallomásait, amilyenekhez foghatóról még csak
egyről van tudomásunk: arról, amelyben a félig gyermek ifjú Madách,
alig két évtizeddel később, mint Vörösmarty, Lónyay Menyhértnek vallja
meg a jóbarát huga, az ugyancsak Etelkének becézett tíz év körüli "hölgy"
iránt táplált olthatatlan és gyötrő érzéseit.

Az említett fiatalokkal, Fábián Gáborral és Stettner Györggyel együtt,
talán éppen utóbbinak köszönhetően, ismerkedik meg Vörösmarty Deák
Ferenccel, azzal a nála néhány évvel ifjabb baráttal, akit élete utolsó
percéig ott találunk a küzdő és szenvedő költő mellett. És a közös iro
dalmi, valamint a nemzet sorskérdései iránti aggódó érdeklődés barátsá
gukat fokról-fokra mélyíti, gazdagítja, színezí. Vörösmarty korai leve
lezésében a legemberibb hangot Deák Ferenc ütötte meg. Mennyire nagy
kára irodalmunknak, hogy a "haza bölcsé"-nek reflexióit kiváltó Vörös-
marty-levelek egyelőre elveszetteknek tekinthetők.



Nem mindennapi érdekességű Csató Pál, a reformkor tehetséges el
beszélőjének jelentkezése Vörösmarty irodalmi életében. Ez az igazán
nagyrahivatott író mennyi őszinteséggel kereste fel kongeniálisnak érzett
kortársát, s már első jelentkezésében olyan hangokat hallatott, melyek
szokatlanságukkal és igaz szókimondásukkal Vörösmarty figyelmét fel
kelthették: "úgy látszik - már 1828 elején írta -, hogy a magyarnak sem
nyilvános élete, sem állandó, alapos literaturája nincs még, és soká leszsz!"
Vajon ez a megjegyzés nem gondolkoztathatta el mélyen éppen azt a VÖ
rösmartyt, aki nemcsak korának, hanem az egész magyar literaturának
egyik legnagyobb alakja? Sajnos majdnem kizárólag csalt a hiúság és a
literatori pályán gyakran észlelt féltékenység válthatta ki Csatóból azt
az ellenérzést, hogyatriásznak (Vörösmarty - Toldy - Bajza) mindvégig
legkegyetlenebb, szerinte elvi síkon harcoló ellenzékévé legyen. Hiszen
nemcsak Csatónak volt ennyire lesújtó véleménye irodalmunk akkori álla
potáról; maga Vörösmarty néhány évvel később, "szegény Virág" halálá
val kapcsolatban, szintén hasonlóképpen elmélkedik: "halála mint több
nyire minden literatoré rettentő például szolgálhat mindenkinek, ki az
ügyefogyott magyar literatura kopár mezejére, az élet útjáról eltévedni
elég boldogtalan." Egyébként a fiatal Vörösmarty nemes lelkületére jel
lemző, hogy a Bajza által olyan kíméletlenül, de mindenkor igazságos
fegyverrel vívott Csató-harcok hevében sem felejtkezett el emberméltó
ságáról és a humánus "férfi-munká"-ról, mely egész pályája során előtte

lebegett. Csa tót nagy tehetségű, de gyenge, befolyásolható jellemű írónak
tartotta, és mégsem akarta "a nyakát kitörni". Erre vall Brisits rendkívül
finoman megfogalmazott jegyzete is: "Csató és Vörösmarty egymáshoz
viszonyulásának problémája azonban bonyolultabb. Az azóta előkerült

levelek igazolják, hogy Csató, pályája elindulásakor, mennyire tisztelte
Vörösmartyt, s mennyire hatása alatt állott. Vörösmarty kezében e küz
delem folyama alatt ott voltak e levelek. Miért hallgatott róluk, miért nem
használta fel őket nyilvánosan Csató ellen? Csak az magyarázza meg
ezt a kérdést, hogy Vörösmarty bármennyire elítélte is Csatót, sajnálta is,
hogy ez a voltaképpen tehetséges ember, ennyire eltévelyedett., Szerette
volna, ha Csató jobb célra használja fel kétségtelenül meglevő képességeit.
Erre utal a - Fábián Gáborhoz 1838. július l-én írt - levélnek ez a mon
data: ,Mind e mellett örömest visszaváltanám, ha gazdag ember volnék'."
És ugyanakkor, amikor Bajza gátlás nélkül, de tegyük hozzá, hogy jogos
igazságossággal használta fel Csatónak egyéb kompromittáló írásait, Vö
rösmarty "hallgatott róluk". Az éles irodalmi harc végülis Bajza győzel

mével végződött. Csató letörve ismerte be vereségét, és vonta le annak
következményeit, kijelentve, hogy ,,'" szemleírói tollamat leteszem",
mégis, talán nem járunk messze az igazságtól, ha föltételezzük, hogy ebben
a "fegyverletételben" Vörösmarty kétségtelenül humánus magatartása is
közrejátszhatott.

A harmincas évek elejéig tartó korai levelezésnek egyik legnyomósabb
tematikája: a magyar nyelv művelésénekés pallérozásának kérdése. Ekkor
áldozott az ifjú költő sok időt és energiát ezeknek az elméleti és gyakor
lati kérdéseknek tanulmányozására, illetve tökéletesítésére: így, a 25 éves
Vörösmarty 1825. december 12-én, Stettner Györgyhöz írt nyelvészkedő

elmélkedésében máris kiforrott nyelvtudósként mutatkozott be.
Nem kevésbé jelentős a levelézés-gyűjtemény műfordításunk korai

történetének kutatói számára sem, sőt ebből a szempontból is forrásjellegű
kiadványnak számit. Gondolunk itt elsősorban Kazinczy Ferenc fordítói
törekvéseinek primér-jellegű vallomásaira (például Sallustius-fordítása),
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valamint Fábián Gábor műfordítói működésének kialakulásáról és kezdeti
állomásairól is a levelezés alapján értesülünk: Fábián már a múlt század
elején, éppen Vörösmarty sürgető biztatására, a Frithiof-époszból átülte
tett részleteket és azok éppen az általa (Vörösmarty) szerkesztett Tudomá
nyos Gyűjtemény című folyóirat melléklapjában, a Koszorúban (1828)
jelentek meg.

A Fábiánnal folytatott levelezésben a kritikára és a cenzúrára vonat
kozó elvi jelentőségű kijelentések találhatók, mint például: "Ha már a
cenzúra - irta1828-ban Fábián Gábor - még itt is despotizál, hol az író,
ki helyheztetését ismervén, tudja mi szabad és mi nem, semmi sértést nem
gyaníthat: akkor jobb vagy soha tollhoz nem nyúlni, vagy Amerikába
menni és ott írni."

Nem lehet meghatódás nélkül olvasni a levelezésnek Kölcsey Ferenc
követi működésére vonatkozó részleteit. Amikor a nagy költő-politikust

a követségről való lemondásra kényszerítik, Kölcsey tisztelői mozgalmat
indítanak arra, hogy követi működésének emlékére díszérmét veressenek.
Pozsonytól Pestig megindulnak a tervezgetések, Vörösmarty is részt kíván
venni, a mozgalom eredménye: Wesselényi ellen egyik vádpontként hasz
nálták fel, és amikor a "Kölcsey érdekében történt megmozdulásról tudo
mást szerzett a rendőrség, ebből kifolyólag megfigyeltette Vörösmartyt" .

Ahogy a levelezés a szabadságharc felé közeledik, egyre gyérebb és
szűkszavúbb: érezhető, hogy Vörösmarty levélírói és levélírást-ihletö ener
giájában törés állt be, ami elég korai haláláig tartott. Mégis, még ebben
a tragikus évtizedben is világító fényként ragyognak feleségéhez írt sorai.
A bújdosó férfi nosztalgikus beletörődései a változtathatatlan helyzetbe,
a szerető hitves utáni lélek-sóvárgás kínjai, és a gyermekeiért aggódó apa
vergődései tükröződnek azekben, a már fel bomló idegzettel papírra vetett
szomorú levelekben. Érezhető rajtuk a nemzet elbukásának szörnyű ese
ményein merengő tépelődés, a barátok és eszmetársak elvesztésének fáj
dalma, valamint a szűkebb értelemben vett otthon: a kis család szétomlá
sának veszélyes lehetőségén tehetetlenül vívódó szenvedély belső magába
roskadása - s mindezek nyomán a meghasonlás lassan kibontakozó lelki
folyamata.

Beszámolónk végére értünk: Brisits Frigyesnek a rendkívül gondosan
szerkesztett levélgyűjteményt összefűző, a levélíró Vörösmartyról szóló
tanulmánya önmagában is tökéletes, a magyar tudományos értekező próza
mesterműve, az árnyaltan finom, a homályokat megvilágító stílus művészi

remeke. A levelekhez fűzött jegyzet-apparátusban pedig egy egész élet
Vörösmarty-kutatásainak gazdag eredménye található, olyan teljességgel
kitárulkozva, mintha egy hatalmas Vörösmarty Múzeum épületében újabb
és újabb, eddig nem ismert kincseket fedeznénk fel. És hogy ezekben a
"száraz" adatokban is mennyi költői lendület található, erre csak egyetlen
példát mutatunk fel: "Börzsöny - vagy ahogy a XVII. században írták:
Berseny, a múlt század elején pedig: Börsön - Bonyhádtól félórára eső

kis puszta, Perczel Sándor néhai birtoka. Szelíd magaslaton áll, a Völgy
ség lágyan hullámzó vonulatai között. Igazi kies hely, kedves táj,amilyen
nel tele van hintve az egész vidék. Körülötte nincsenek zordon méltóságú
hegyek, fáradtan omló várromok, titokzatos mélységű őserdők. A történe
lem minden fájó emléke, melankóliája hiányzik róla. Olyan, mint egy
derűs csendben mosolygó, mezei park, minden világos, szabad, áttekint
hető rajta. Van benne valami, ami emlékeztet a nyéki tájékra. Csak ennek
egyenesebben sík a rnesszesége, történelmibb a tájhangulata és magyaros
a környéke."
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