
ADATTÁR. 

DEÁK FERENCZ LEVELE A VÖRÖSMARTY 
ÁRVÁK ÉRDEKÉBEN. 

A nemzeti gyász és az elhunyt költőkirály családja iránti rész
vét, mely 1855 november havában egész Magyarországban oly hatal
masan nyilatkozott meg — a reactionarius kormánynak épenséggel nem 
volt ínyére. Attól félt, hogy a szomorúság ismét össze hozza az ország 
szabadságát sirató népét s ez alkalom lesz arra, hogy ismét szemben 
álljon egymással az elnyomó és elnyomott s a nagy nehezen s durva, 
kegyetlen erőszakkal behozott jólét ismét a szabadság küzdelmekben 
fogja végét érni. A sajtónak némi revolutionarius intentióit látta abban, 
hogy a gyász idő alatt fekete keretben jelent meg, s hogy a haláleset 
recensióiban meg megjelent az a veszedelmes kérdés: váljon hol marad 
a régi dicsőség, mely az éji homályba merült ? . . . 

A kormány tehát — a censurára bízta, hogy a gyásztól és elnyo
matástól eshetoleg fellelkesülő tömeget lehűtse. Mindent megtett az 
iránt, hogy lehetőleg úgy legyen a költő elparentálva, mint a ki soha 
sem szólt a néphez — ama formában: Hazádnak rendületlenül légy 
híve óh magyar! Nem csoda tehát, hogy mikor Deák Ferencz, az árva 
Vörösmarty gyermekek gyámola a sajtó útján akarta felszólítani a 
közönséget, hogy az anyagiak nélkül szűkölködő árvák számára adja 
össze nélkülözhető filléreit, — a censura a kegyelet, az emberbarátság 
e tényét egyszerűen nem engedélyezte. Nem maradt tehát egyéb hátra 
minthogy Deák magánlevelekben szólítsa fel a nemzetet az adakozásra. 

Itt közlök egy ilyen levelet, melyet Deák Ferencz — állítólag — 
gróf Károlyi Alajosnak (ez idétt Ausztria nagykövete az angol udvar
nál) — írt. A levélnek egyedül aláírása ered Deák Ferencztől, a többi 
idegen kéz írása. 
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A nagy 4° levélpapír felső sarkában az ismert koronás BATH 
látható présnyomásban. 

A levél -— úgy látszik — tényleg elküldetett és kézhez jutott, 
erre enged következtetni a levélen kívüli hivatalos irattári jelzés. 

A levél így hangzik: 
Pest, 1855. decz. 14. 

Mélyen tisztelt Nagyméltóságú Gróf! 
Honunk legjelesebb költője Vörösmarty Mihály elhunyt és Özvegyét 

s három kiskorú árváját vagyontalan állapotban hagyta. Lelkének dús 
tehetségei mellett is vagyonilag szegény maradt ő, noha legszerényebb 
egyszerűségben folytak le napjai; mert munkás életének minden óráját 
az irodalom nehéz pályáján egyedül honának szentelte. Kitűnő sükert, 
fényes dicsőséget aratott, de értéket nem szerzett, még annyit sem, 
mivel családjának jövőjét biztosította volna. 

Óhajtása volt a boldogultnak, mit élte végnapjaiban is nyilvání
tott : hogy elhagyott árváinak gyámja legyek. Harmincz évi szoros 
barátság kötött engem őhozzá; s én szent kötelességemnek tartom óhaj
tását valósítani; és ha véle közelebbi személyes viszonyban nem álltam 
volna is, bizalmát megtiszteltetésnek tekinteném. 

Aggódva nézek a jövendőnek elébe, mely a jeles férfiúnak özve
gyére s ártatlan kisdedeire vár, de csüggedni nem enged ingatlan bizal
mam ; hogy a magyar irodalomnak számos barátai szeretet és hála 
érzelmeivel fogják felkarolni az elhagyottakat s tettekben is fog nyilvá
nulni a szíves tisztelet, melylyel oly számosan kisérik az elhunytnak 
dicső emlékét. 

Hírlapok útján óhajtottuk volna felszólítani a magyar irodalomnak 
barátit oly segélyezésre: mely köztartozásunknak s a dicsőült jeles 
érdemeinek megfelelőleg az özvegy sorsát s az árvák illő neveltetését 
biztosítsa, hogy el legyen hárítva nemzetünkről azon vád, mintha mi a 
közöttünk feltűnt s honunk javáért fényes sükerrel működött lángésznek 
becsét méltányolni képesek nem volnánk, vagy elég hálátlanok és rész
vétlenek lehetnénk nem gondoskodni vagyontalan családjáról azon férfiú
nak, ki csak azért nem gondoskodhatott kellőleg övéiről, mert egyedül 
honának s a tudományoknak élt és lángeszének minden erejét a nemzet 
szellemi műveltségének emelésére fordította. 

De az ilynemű nyilvános föllépés tiltva lőn. — A magyar 
akadémia elnökeinek sem sükerűlt e részben engedélyt kieszközölni s a 
magán utoni segélyezés eszközlése van egyedül megengedve. 

Szent kötelességet teljesítek tehát, a honfinak, hű barátnak és 
gyámnak kötelességét, midőn a magyar irodalom barátinak sorában 
Nagyméltóságodat is tisztelettel s bizalommal megkérem segítse Nagy
méltóságod nemeslelkű adakozás által letörleni az atyátlan árváknak 
könyeit, s ekép leróni a nemzet legszentebb tartozását. 

A pénzt vagy statuspapirosokat, úrbéri kárpótlási kötelezvényeket, 
miket szinte hálás köszönettel fogadunk, én fogom átvenni, s mindez a 
közhatóság felügyelése alatt fogykezeltetni. 
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Teljes bizalommal ismétlem buzgó kérésemet s Nagyméltóságod 
kegyeibe ajánlott tisztelettel vagyok 

Nagy Méltóságodnak 
alázatos szolgája 

Deák Ferencz. 
Kívül: irónnal: 10/1856 felette átírva: 

10 szám. 1856. 

és ismeretlen kéztől irónnal: 
J. T. 

gf. Károlyi Alajosnak 
Londoni nagykövetnek 

szól. 
REXA DEZSŐ. 

Az itt közlött levélnek egy másik eredeti példánya található a 
halasi ev. ref. főgymnasium könyvtárában. Ezt Deák Ferencz Seny József
hez, egykori tanuló társához intézte. Amannál négy nappal elébb: Pesten 
Dec. 10-én 1855 kelt. Ugyanoly papírra van írva mint a gr. Károlyihoz 
intézett levél. Az egész levél szövege Ring Adorján volt akadémiai irnok 
irása : de a megszólítás : Kedves barátom ! s a befejezés: Isten áldjon! 
szivedre kötöm az ügyet igaz barátod Deák Ferencz — Deák kezétől 
származik. Ebben a példányban a két utolsó bekezdés így hangzik : 

»És mivel a magány utoni segélyezés van csak megengedve, bizal
mas kérésem arra is terjed : légy b a r á t o m szíves barátidnak, ismerő
siének körében mindazokat, kik az elhunytnak érdemeit tisztelik, a szel
lemi műveltség magas becsét méltánylani tudják s részvéttel vágynak az 
árvák iránt, magán utón meg k é r n i , hogy keblük nemes érzelmeit 
követve ők is adakozzanak, s áldozzanak a nemes czélra. 

Külön aláírási ívek nem küldethetnek szét, de mindenki, a ki vala
mely barátjától, ismerősétől bármi segély-pénzt felvesz, az adónak nevét 
is feljegyezve a pénzzel együtt küldjed hozzám Pestre (Angol királyné 
szálloda 72. szám), vagy Tóth Lőrincz úrhoz (Uri utcza Trattner Károlyi 
ház l-ő emelet) s megnyugtatására a pénzátvételéről elismerő utat (talán: 
irat?) fog kiszolgáltatni. — Nem csak kész pénzt, hanem bármi kama
tozó status papirost s úrbéri kárpótlási kötelezvényt is hálás köszönettel 
fogadok.« 

A két aláhúzott szó és két betű Deák írása, valamint a külső czím 
is: Tekintetes Seny Jósef urnák tisz. Halason. 

Különben a levélen postabélyeg nincs, vagy külön borítékba lehe
tett, mely ma nincs meg. A levelet, a czímzett halála után családja, annak 
könyvtárával együtt ajándékozta a halasi főgymnasium könyvtárának. 

A nyilvános segélygyűjtés megtiltásáról s e levelekről Arany-Tompa 
levelezésében is van említés. 

Sz. 


