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1015 Orient.: De immár érte mit tészen. 
Occid,: Csuda hogy oily sok Országot jártál, mégis nem mindgjárt érted 

által a dolgot. De hadgjunk békét most egjébnek ; Vágjon még a Vén Asszony 
Pénzébül vágj két ezüst dutkám, mennyünk az korcsomára, igjunk vágj két 
kupa bort. 

Í020 Orient.: Nem bánom Pajtás mennyünk el. Exeunt. 

Közli: DR. SZTRIPSZKY HIADOR. 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEVELEI KÖLCSEY FERENCZHEZ. 

Az itt közlendő öt levelet a budapesti ref. theologia Ráday-könyv-
tára tulajdonában levő Szemere-Tár őrzi; írójuk Vörösmarty Mihály. 
Vörösmarty, a mint már a Vörösmarty Emlékkönyvbenl kiadott 
levelek számából is megállapítható, nem tartozik a termékeny levél
írók közé. 

Az irodalomtörténet munkásai előtt nem teljesen ismeretlenek e 
levelek. Olvasta és felhasználta őket Vértesy Jenő a Kölcseyről szóló 
életrajzban,2 továbbá Szűcsi József, a Bajzáról írt s múlt évben meg
jelent életrajzában,3 azonkívül az IK.-ben is volt már téve róluk 
említés.4 Úgy véljük, hogy e levelek közzétételével hozzájárulunk az eddig 
kiadott Vörösmarty levelek teljességéhez, a bennük levő tartalom érde
kes volta azonban még inkább megokolja közlésük szükségét. 

A levelek Kölcseyhez szólnak s az utolsót kivéve, a mely akadé
miai érdekű, Kölcseynek az Athenaeumhoz való viszonyáról tájékoztatnak. 
Rávilágítanak arra a küzdelemre is, a melyet a harminczas és negyvenes 
évek írói és szerkesztői a censurával napról-napra megvívtak; adatot 
nyerünk arra, hogy az Athenaeum hogyan honorálta munkatársait stb. 

A leveleket betűhív másolatban adjuk, nem hagyva el még a 
törléseket sem, mint a melyeknek szintén tulajdonítható fontosság. 

* * # 

1. 
Más tintával és írással: 1836. 

Kedves Barátom! 
Minden órán várjuk Bécsből az engedelmet egy folyóiratra, mellyet, 

ha lehetséges, a' jövő év' kezdetén szándékunk megindítani. Schedel, ki 
a vállalatban társam, talán fogott írni annak tartalmáról, melly szép 

1 Vörösmarty Emlékkönyve, szerk. Czapáry László dr. Székesfehérvár, 1900. 
2 Vértesy Jenő: Kölcsey Ferencz 101. 1. 
3 Szűcsi J.: Bajza József 322. 1. 
* Irodalomtört. Közi. XX. 226. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXV. 23 
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literatúrai 's tudományos dolgozatokon kivűl a' hazai 's külföldi lite-
ratura' ismertetését 's bírálatait foglalandja magában 's Athenaeum és 
Figyelmező czimek alatt hetenként kétszer jelenik meg. Igen szerencsé
seknek tartanok magunkat, ha részvételét tőlünk meg nem vonná, érde
kes dolgozataival segítené folyóiratunkat 's annak irói között egy olly 
nevet hagyna említenünk, mellynek két egészen különböző pályán azon 
ritka dísz ju ta : jelesnek 's egyszersmind szeretettnek lenni. 

Vállalatunk nagy, 's egyesűit erőt kíván; a' nélkül, meglehet, 
azon sors éri, mellyben többi társai, irók' 's olvasók részvétlensége miatt 
elaljasodván, sínlenek. 

Minél előbbi válaszát kikérvén, vagyok 
tisztelője 's barátja 
Vörösmarty Mihál 

Szállásom: Zöld fa' utcza, Jankovics-ház. 

Kívül: Tekintetes Kölcsey Ferencz urnák, 
a M. T. Társaság rendes Tagjának, 's több ns. 

Vármegyék Táblabirájának. 
Nagy-Károl. Cseke 
[Szemere-Tár 15. kötet XLVIII.] 

2. 
Pest. 4. Jan. 1837. 

Kedves Barátom ! 
Nagy örömmel értettük leveledből, hogy részvételedet meg nem 

vonod tőlünk. Nekünk nem csak munkáidra, hanem javalatodra is volt 
szükségünk, 's részemről örvendeni fogok, ha azt, valamint előre szíves
ségedtől kinyerők, úgy továbbra is birni szerencsések leszünk. Említed, 
hogy inkább semmit ne adjunk, mint nem jót. Szent gondolat! mert a' 
világot hiábavalóságokkal untatni bűn, 's nekünk buzgó törekedésünk 
lesz közelíteni legalább, ha nem betölteni a' szabály' parancsát. Egyéb
iránt a' folyóirat vegyes közlemény, annak lehetnek igen gyenge részei, 
a'nélkül hogy hasznos lenni szűnjék. A' mit tehát reménynyel vágyunk 
elérni, az, hogy gyengéink mellett legyen annyi becs 's valódiság irata
inkban, hogy az a' jobbak 's buzgóbbak figyelmét megkösse. 

Igen óhajtanok, ha az igért munkát minél előbb fölküldenéd 's 
ha talán egyebeket is, mint folyóiratunk' tartalmához képest kedved 
jőne írni, köziénél koronként. Úgy emlékezem, a görög tragicusokból is 
vannak fordításaid, érdekes töredékeket lehetne mutatványul adni. 

A figyelmező' kritikáira felelőleg, nem gondolom, hogy azokra 
nézve annyira különbözzünk egymástól. Szelleme, legalább gondolatom 
szerint s' befolyásom erejéig, különbözni fog a' kritikai lapokéitól, 
mellyeknek egészen más rendeltetése 's feladása is volt, minek, ha nem 
tévedek, nagy részint megfelelt, y így annál kevesbbé lesz szükség (-e 
törölve) a' figyelmezőnek, a' kellemetlen, jégtörő munkákat újra kezdenie. 
Szándékunk jobban a' dologhoz tartani magunkat 's óvakodni alacson-
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ságoktói, mellyek a' mostani, kivált kassai, kritikákat bélyegezik. Őszin
tén, 's mennyire kár nélkül lehet, kíméletesen óhajtanám én adni bírála
tainkat 's ha legjobb akarat mellett is itt ott bugdácsolnánk, az szomorú 
ugyan; de csak emberi dolog lesz. Még egyet! — A' hol gyomot 's 
gazt terem a' buja föld (a' kritikai mezőt értem) jobb-e azt parlagon 
hagyni, vagy czélirányos munka által legalább helyenként is, kitiszto
gatni ? Egy (kihúzva: jó, helyes, okokkal szigorú,) jó bírálatot mindig 
úgy lehet nézni, mint új foglalást a' gazos parlagból. 'S meglehet, ('s 
adja isten) hogy még kedved jőjön efféle munkákhoz. 

Azóta, hogy irtunk, 's épen a' legnagyobb munka közben, igen 
súlyos csapás érte Schedel barátunkat. Fiatal, (törölve: viritó) jó, sziveit, 
's általában igen jeles, általa (törölve: nagyon szere . . .) érdemei szerint 
szeretett, felesége 4 napi betegeskedés után meghalt, mondhatni, viritó 
korában; mert néhány nappal az előtt, épen szülése 'napján, még épen 
és pirosan künn járni láttam. Szegény barátunk munkában keresi 's úgy 
látszik találja enyhültét. 

Ismételve kérlek, ha valamit küldhetsz az Ígértekből, ne halaszd sokára. 
Számot vetvén mostani erőnkkel úgy találjuk, hogy egy eredeti 

(nyomtatott) ívért 4 aranyat adhatunk 
tisztelő barátod 

Vörösmarty s. k. 

Mit mondasz a' kassai bírálókra? Azok eleinte Bajzát vádolák, 
hogy bennünket utánazott, 's most te, Fáy, én 's mindnyájan csupa 
plagiariusok vagyunk itéletök szerint. 'S ha csak itéletök szerint vagyunk, 
nem baj; de a közönség nálunk nagy részt gyermek mellyet vezetni 
kell. 'S nem fogna ártani a' képtelen állításokat megszégyeniteni, nem 
indulatosan; mert azt a' zajtámasztók nem érdemlik, 's hozzánk nem 
illenék, hanem nyugalmas 's értelmes beszéddel, mellynek tartalma van. 
Ha időd engedi, hogy egy pár sor levelet irj, óhajtanám erről is hallani 
ítéletedet. Társaim tisztelnek. Bártfay Bécsben van. -

Kívül: Tekintetes 
Kölcsey Ferencz 

Táblabíró 's Szatmár vármegyei 
Főjegyző úrnak, a' m. Akadémia' rendes Tagjának. 

Nagy-Károl Cseke 

[Szemere-Tár 15. kötet L. a) b).] 

3. 
Pest 13. Febr. 1837. 

Kedves Barátom! 
Harmad napja vettem leveledet 's a' küldeményt, azon elkeserítő 

nemével az örömnek, mellyet censurás országban egy becses tartalmú 
kézirat' átvételekor érezni lehet. Alig hiszem, hogy beszédeid' legszeli-
debbikét is közölhessük az Athenaeumban, ha csak alkalomra nem 
várunk, hol (törölve: mintegy) szakaszonként egyet mást tán becsusz-

23* 
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tathatunk; de mint beszéd 's kivált országgyűlési, az Athenaeumot 
nehezen fogja gazdagíthatni. Azonban gondolkodni fogunk kiadhatása 
felől 's majd annak idején tudtodra adjuk kilátásainkat. Bajza és Schédel 
örömmel vállalják el a rendbeszedést. — A' Kölcsey Kálmánnak szóló 
oktatást által adtam tüstént Bajzának, ki most a szerkesztést viszi, 's 
azt minél előbb közölni akarja. Mennyire egy pár lapból ítélhetek (töb
bet nem olvashattam) úgy hiszem, érdekes leend a' tanulság (törölve: 
által), melly belőle vehető, 's az érzemények által, mellyekkel az ki 
fejezve van. Igen nagy szemtelenség kellene hozzá, hogy a' censor töröljön 
belőle. De nálunk illyféle erényekben nincs szűkölködés. Nem képzelheted, 
mennyire szigorú, következetlen, sőt mondhatni, őrülten szolgai itt, kivált 
héti iratokra nézve, a' censura. Minden mocczanás zendülési jelenségnek, 
s minden a'miben lélek van, veszedelmesnek tartatik. A' tápláló mag 
kiirtatik, 's mi csoda, ha a' megmaradóit szalmát, alig a' barmok' ele
delét, ember nem szereti ? Philosoph iáit adjunk ? de hol vannak philo-
sophusaink ? 's ha volnának egy kettő, ki józanon szól, nem fellegekkel 
harczol, hanem életbe ható dolgokat beszél, politikainak veszik munkáját, 
's mint illyen, az Athenaeumba fel nem vehető. A' törvény, mihelyt nem 
Verbőczy, sőt (kihúzva: nem) ha az is, de nem ollyan, millyet ők sze
retnek, tiltott paradicsom. Maga az orvos tudomány nem eléggé szent, 
hogy istentelen kezeik súlyát ne érezze : folyóiratokban a' homoeopathiáról 
szólni nem szabad. 'S igy lehetne végig menni minden tudományokon. 
Tudom én, hogy van, a' mi zsarnoki kezeiknek elérhetetlen, de hol van 
arra csekély miveltségünk mellett ember, ki írjon, hol a' ki olvassa ? 
hogy állhassuk ki a' vásárt hatalmas német szomszédunkkal, ha a' kor 
's nemzet' érdekei nincsenek munkáinkba szőve ? Azonban, mi semmit 
sem hagyunk kisértetlen. Nem régiben két czikkelyt egészen kitörölt a' 
censor. Egyik arról szólt, mi teszi hosszú életűvé az országokat, a' 
másik a' halálos büntetésről, egy igen szelid 's tisztán emberileg tartott 
értekezés franczia után. 'S mi ezeket 's az efféléket megtartjuk boldogabb 
időkre 's újabb hasonnemüekkel szándékunk koronként szerencsét kísér
teni. Mi sikere lesz, az idő választja meg. 

A' »Bürke és Fox« czikkelynél igazad van, az a' sokaságot félre 
vezetheti; de nálunk a' közönség gyermek, mohón kap minden efféle eledelt 
's ezt nem lehet szem előtt nem tartani. Ezen fölül a' gondolkodó nem 
diadalmát fogja ott látni Burkának, hanem csak azt, hogy a' régi szö
vetség iránt nem érzéketlen Fox egy pillanatra zavarba jött, a' mi, ha 
eszének nem is, de szivének becsületére válik. Egyébiránt én a' czikkelyt 
nem védelmezhetem egyébbel, mint avval, hogy a' csak félig politikai 
dolgokat is örömmel olvassák s' ez talán utat nyithat a censura előtt 
ollyakra, miket magunk is javalunk. A' censor nem régiben azt mondta 
Bajzának, hogy az Athenaeumban mindennek politikai iránya van, ('s 
tehát még a' versezetek 's elbeszéléseknek is) 's hogy ő épen nem gondol 
vele, ha ezek miatt fel kell is akadnia, az az, hogy ő törölni fog irga
lom nélkül, 's mi lássuk, hogy boldogulhatunk. De nem untatlak tovább, 
magad igen jól tudod, hányadán vagyunk, 's alig van kilátás szaba
dabb időkre. 
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Óhajtva várjuk a' görög philosophia történeteit 's ha verseid, vagy 
más költői dolgozataid volnának, folyóiratba valók, azokat is. 

A' törvényszéki beszéd, a' gyilkos anya, 's Czelesztina szinte 
Bajzánál van, 's ha lehetséges, közölni fogjuk. 

Kapod-e rendesen az újságokat? Egy másik csapás rajtunk a' 
posta, melly hozzá férhetetlen gazsággal itt amott feltartóztatja újsá
gainkat. 

Előfizetőink száma kilencz százon fölül van, ha folyvást jó humor
ban tarthatjuk őket, tán beérjük velők. 

Wesselényi a' napokban jött meg, egészséges. Az ifjak' dolgát, 
úgy beszélik, a' napokban felveszi a' királyi tábla. Ha csak valamennyire 
becsületesen ítélnek, a' vármegyék felkiáltásának köszönhetni, különben 
alig lehet Pilatus a' világon, ki Krisztus felfeszítésére alkalmasb eszköz 
volna, mint ők. Verje meg őket a' lelkiismeret halálok' óráján 

tisztelő barátod 
Vörösmarty Mihály 

[Szemere-Tár 15. kötet. LIV. a) b).] 
t 

4. 
Pest, 12. April. 1837. 

Kedves Barátom! 
Sajnálom, hogy országgyűlési beszédeid felől semmi kedvezőt nem 

irhatok: itt általában csökkenés van a' literaturaban 's arról, hogy 
valamit külföldön nyomtassunk, szó sem lehet: nincs a' ki fel merje 
vállalni; itt pedig a censura rémít vissza. Ez előtt vagy két hónappal 
tudakoztam egyik censort iránta 's azt mondta, hogy efféle munkákat 
a' helytartó-tanácshoz tartoznak felküldeni; ez pedig milly hosszas út, 
mindenki tudja, 's nem kedvező esetben a' kézirat is többnyire ott vész. 
Ha tehát munkádat ezen hosszas útra rá szánnád, minden esetre gon
doskodni kellene egy más leírásról, hogy ha az egyik kézirat fenn akad, 
a' másik meglegyen. Ha ott hon ugyan ezen beszédeid le vannak irva, 
tán egyenesen neki indulhatnánk 'a censurának. E' felől elvárjuk tudó
sításodat. 

Fogtad olvasni, hogy itt erős gyűlés volt; ez egyetlen fegyverünk 
az erőszak ellen: így szokták a' héját ijeszteni, midőn csirkék fölött 
szállong, — 's néha sikerül; de az elriasztott vad madárnak éhe meg
marad rs ha mindenütt kur! héjá-t kiáltanának, tán éhen veszne el. 
Baj! hogy nem mindenütt kiáltanak. 

A' nádor nagy beteg volt, halálos; de azt mondják már veszélyen 
kivűl van. 

Parainesisedet szeretik az emberek 's a' mi sokat jelent, nem csak 
az olvasók, hanem a' különben nem olvasók is. 

Újságunk ellen sok úri ember fellázadt, vagy inkább ellenünk, 
hogy ujságirók lettünk. Azért fizet-e — így szólnak •— az Akadémia, 
hogy mi Athenaeumot adjunk ki ? — Ezen jó embereknek az nem 
tetszik legjobban hogy mi dolgozni akarunk; mert különben, hogyan hall-
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gathatnák el Gebhartot, Pergert, ezen érdemes tudós férfiakat, kik az 500 fr. 
mellett semmit sem dolgoznak ? De hadd petyegjenek; mig nyomosabb 
ellenvetésök nem lesz, nincs mitől tartani. — Az országgyűlési beszédek 
iránt elvárom válaszodat 

barátod 
Vörösmarty Mihály 

A' parainesisért járó 10 arany Bártfaynál van letéve; biztos 
alkalommal meg fogja küldeni. 

Kívül: Tekintetes 
Kölcsey Ferencz urnák, 

n. Szatmár vármegye főjegyzőjének, 
a' m. Akadémia' rendes tagjának, 

N. Károly Cseke 

[Szemere-Tár 15. kötet LXII.] 

5. 
Pest. 6. Oct. 1837. 

Kedves Barátom! 
Megengedj, ha sok bajaid között egy újjal terhellek. Péczely, 

kit az Igazgatóság a' történeti osztály tagjának kinevezett, isten' tudja, 
micsoda félre értésből, vagy kenyeskedésbol le akar mondani, mi annyit 
tesz, mint egy helyet üresen hagyni talán egy szolgai lelkű embernek 
számára. Ha te vele közel ismerős vagy, térítsd vissza ezen szerencsétlen 
gondolattól. Most volnánk azon a ponton, hogy a' szabadelmüek' több
ségének alapját társaságunkban örökre megvessük, 's meglehet, lemon
dásával visszaesünk nyavalyás helyzetünkbe, azon leverő kilátással, hogy 
társaságunk' jövendője silány, szolgai férfiak' kezeiben van. Másszor 
többet. Jó volna ha minél előbb irnál Péczelynek. 

Óhajtom, hogy házi bajaidtól minél előbb szabadulhass; mert 
annál nincs munka ölőbb. 

Isten veled 
barátod 

Vörösmarty Mihály 
Kívül: Tekintetes 

Kölcsey Ferencz úrnak 
Cselién 

[Szemere-Tár 15. kötet. LXXXVIII.] 

Közli: ZSINKA FERENCZ. 


