
Közismert az a levél, melyet Berzsenyi Dániel Festetics Györgynek írt 1815. június 
10-én,8 hogy megköszönje az ajándékba kapott marhákat, de nem mulasztotta el köszönetét 
kifejezni a két levélírónak sem a következő, addig publikálatlan levélben: 

Tekintetes Ásbót János és Matkovits Sándor Uraknak 
Ber'senyi Dániel szíves idvezletét 1 

Nagytekintetü Uraim ! Kötelességemnek vélem ő Excellentiája határtalan kegyességét külö
nös levél által meg köszönni. A' nemes szívű Gróf engem valóban érdemem felett meg 
tisztelt. Méltóztassanak tehát Uraságtok ezen alázatos levelemet bé mutatni. Egyéb 
eránt pedig igen örülök hogy szerencsém van Uraságtok eránt való szíves tiszteletemet 
ki nyilatkoztatni, ki is niagamat, nagy becsű úri hajlandóságaikba zárván, a' legszíve
sebb szeretettel és tisztelettel maradok 

Nagytekintetü Uraságtoknak 
Mikla, Jun. 10 ík alázatos szolgája 

1815. Ber'senyi Dániel mpa.9 

Berzsenyi verseinek második kiadása végre 1816-ban megjelent, melyet kiadója Hel-
meczi Mihály a következő levél kíséretében küldött meg Festetics Györgynek: 

Nagyméltóságú Gróf ! 
Excellentiádat a' Haza 's Emberiség iránt kitündöklő tetemes Érdemei befűzték Berzsenyi' 
Musájának koszorújába lelkes dicső Fijával együtt, ez okon bátorkodom kedveskedni mind az 
érdemes Szerző mind magam' személyében az ide mellékelt ujabb kiadási nyomtatvánnyal 
Excellentiádnak; ki is magas kegyeibe zárkózva mélységes tisztelettel meg nem szünök lenni 
fogytömig Excellentiádnak 
Pesten August. 28. 1816. 

alázatos tisztelő szolgája 
Helmeczi Mihály90 

Berzsenyi verseinek Festetics Györgyre tett hatásával és következményeivel ezúttal 
nem kívánunk bővebben foglalkozni, hiszen köztudott, hogy a Helikon Ünnepségek megren
dezéséhez az impulzust nem kis mértékben éppen Berzsenyi versei adták, amint erről Festetics 
György Berzsenyihez írt, több alkalommal is közölt meghívó leveléből értesülünk.10 

• 

Fehér Géza 

VÖRÖSMARTYHOZ ÍROTT ISMERETLEN KÖSZÖNŐ LEVÉL 
A z Előszó és a Három rege) 

Régi problémája az irodalom tudósainak, mihez írta Vörösmarty hatalmas ívű Előszó 
című költeményét, benne a szabadságharc bukásának megrázó vízióit. A kérdést legérdekeseb
ben Bóka László írta le Válogatott tanulmányaiban. 

Krúdy Gyula Bókától egyszer ezt kérdezte: „Vajon mit írt Vörösmarty? Értetlenül 
néztem rá . . . Észrevette furcsálkodó tekintetemet, és lassan recitálni kezdte: 

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég, 
Zöld ág virított a'föld' ormain . . . 

Midőn ezt írtam. Mit írhatott, amit ötvenben akart kiadni? Vajon mit írhatott, ami nem jelent 
meg addig? Nem tudod? Mit tanítanak az egyetemen, ha ezt sem tudod ! Brisits páter biztos 
tudja, kérdezd meg tőle . . . " 

Fogós kérdés volt ez, mióta Gyulai Pál a költeményt 1863-ban kiadta. Szerinte az Előszót 
egy kiadatlan műve elé szánta a költő, ezért a hátrahagyott iratok között kereste. Nem találva 
egyetlen kész nagyobb művet sem, mindössze terveket, amelyek között az Örök zsidó volt a 

B Berzsenyi Dániel Összes művei. id. köt. 643. XXXVI. levél. 
» Festetics Lt. Directorátusi iratok. 1815. Ternio II. 319/592. 

•»Festetics Lt. Directorátusi iratok. 1816. Ternio II. 882/1456. 10 Berzsenyi Dániel összes művei. id. köt. 581. XXXII. levél. 
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legkésőbbi, úgy gondolta, hogy az Előszót az örök zsidóhoz írta. Ámde Vörösmarty előszót 
csak kész munkája elé írhatott. 

Waldapfel József 1948-ban megírja, hogy ez a csodálatos Előszó valószínűleg a szabadság 
mártírjává avatott Batthyány Lajos leányának dedikált Három regére vonatkozik. Tóth Dezső 
is ezt a feltevést fogadja el Vörösmarty-monográfiájában. Ezzel a Három rege, e háromrészes 
tanítóköltemény, bizonyos fokig meghatározó lehet az Előszó félelmetesen szép hangvételét és 
keletkezését illetően. 

A Három rege 1851-ben jelent meg, önálló kiadványként. Alcíme: B. E. ifjú grófnőnek 
ajánlva 1845-ben. Gyulai Pál fejtette meg a rövidítést (Batthyány Emmi) és tisztázta, hogy 
1844-ben Kuthy Lajos Szépek könyve címen egy gyűjteményt kivánt kiadni a hon széplelkű 
asszonyai számára, felkérve kora legjobb magyar íróit, köztük Vörösmartyt, Jósikát a részvé
telre. Vállalkozása azonban anyagi okokból csődbe került, bár ezt egy ideig gondosan titkolta. 
Vörösmarty még 1854-ben is emlegette Gyulai előtt, hogy mennyi gondot okozott neki Kuthy 
ezzel a kudarcra ítélt könyvvel. Vörösmarty ugyanis még 1845-ben elkészült a Három regével. 
Végső simítását így csak öt évvel később adta meg. Levelezéséből tudjuk, hogy 1849-ben Deb
recenben, 1850-ben Szentivánban (Baracska) foglalkozott még vele. Anyagi gondjai enyhítésére 
folyóiratban akarta megjelentetni, végül önálló kötetként adta ki 1851 nyarán. 

Az Előszó a viruló tavaszra és a forradalom előtti föllendülésre utal vissza. 

Munkában élt az ember mint a' hangya: 
Küzdött a' kéz, a' szellem működött... 

öröm- 's reménytől reszketett a lég, 
Megszülni vágyván a szent szózatot. 

A lázas munka képeit azonban felváltja a borzalmas háború emléke. 
A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel lapdázott az égre 

A költői bekezdés — Midőn ezt írtam tiszta, volt az ég — kétségtelenül az író előtt fekvő kész 
munkára vonatkozik. Vörösmarty az Előszóba, beleírta a háború szörnyűségeit, a legnemesebb 
törekvések elbukását. 

Szétszaggatott népeknek átkai 
Sóhajtanak fel csonthalmok közöl... 

Ez az Előszó nem felelt meg a Három rege bevezetőjének. Most már nem csupán feltételezve — 
a Három rege, amely a természet képeivel (A' fa és a' madár, A' rét és a' virág, A' forrás és a r 

patak) és példáival tanít az igazi hazaszeretetre, nem bírja el a kétségbeejtő elbukás és a 
vesztett háború felidézését. Ezt azonban csak az Előszó elkészítése után láthatta be a költő, de 
más előszót többé nem volt képes írni, címét nem változtatta meg. Az Előszó a benne foglalt 
halál és pusztulás gondja miatt tapintatlanság lett volna Batthyány Emmivel szemben is, 
akinek atyját, Batthyány Lajost, az első magyar felelős miniszterelnököt, Ferenc József ember
telenül kivégeztette. 

Az Országos Széchényi Könyvtár iratai közül előkerült egy válaszlevél, Batthyány 
Emmi levelének hiteles másolata, amelyben megköszöni Vörösmartynak a Három regét a hozzá 
írt „hazafi szellemű költeményt". 

Tisztelt Vörösmarty úr! 
Meg nem mondhatom milly öröm gerjedt bennem, midőn Orczyné átadta ön nagy becsű 

küldeményét. Becses az nekem kétszeresen: becses, mert ön a hazánkat sújtott s minden hazafi 
kebelt mélyen sebzett annyi balszerencse után sem felejtkezett meg ígéretéről, mellyel olly sok év 
előtt nekem, akkor még kis leánynak tett; de becses azért is, mivel ezen gyönyörű, hazafi szellemű 
költeményt nekem ajánlani szíveskedett. Én büszke vagyok e kitüntetésre. Visszavonult csendes 
életünkben mindnyájunkra de kivált reám nézve örömünnep volt, hogy itt, a külföldön, ismét olvas
hatunk édes nyelvünkön, és pedig öntől, valami и fat, — szépet. 

Fogadja ön becses ajándokáért legszivesb háláját egy magyar leánynak, ki már szinte tud 
érezni hónáért, képes érteni és viszont érzeni azon lángoló honszerelmet, melly olly kedves gyöngéd
séggel áradoz gyönyörű költeményében. Fogadja meleg hálám jeléül e kis emléket, mellyel levelem 
kíséretében küldök, Midőn e billikomot használja, kérem Önt, emlékezzék meg rólunk, kik bár a,kül
földön élünk, de szívvel-lélekkel mindig édes hazánkban, bús emlékeinken merengünk. 

Édes anyám igen szívesen üdvözli önt; intézkedett, hogy a billikom ne állfon mindig üresen; 
én pedig szives köszönetemet ismételvén, honleányi üdvözlettel vagyok önnek 

tisztetője 
Zürich 1852kl Mart. 11ken Batthyány Emmi 
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(A másolat alatt Bártfay László megjegyzése: „Az eredetiből másolva Pesten 1852w Július 

A levelet tehát a költő engedelmével barátja, Bártfay László másolta le gyöngybetüivel. 
Másolata pártfogoltjának, Waltherr Imrének hagyatékából 1894-ben került a könyvtárba. 
(1526. Qu. H. számon.) Ebből értesülünk először — s erről Gyulai Pál sem tudott —, hogy 
Vörösmarty az 1851-ben megjelent Három regét elküldte az önkéntes száműzetésben élő Bat
thyány Emminek, s erre még 1845-ben tett ígérete kötelezte. Teljesítésére azok a hírek emlékez
tethették Vörösmartyt, amelyek külföldről érkeztek Batthyanyákról, Telekiekről. Batthyányi 
Emmi a levél írásakor 15 éves volt. Őszinte meghatódása az ismert előzmények után igazán 
érthető. A Három rege postása özvegy Orczy Istvánné, Teleki László szerelme, aki Telekit 1852 
tavaszán még Zürichben találta. 

Vörösmarty a Három rege kiadásával tehát régi ígéretét teljesítette, politikai állásfog
lalását is nyilvánította a mártír leányának tett ajánlással, és ha elkésve is, hazaszeretetre 
nevelő költeményével emlékeztette hazájára. 

A Három rege mellett az Előszó jóidéig csak kéziratban maradhatott fenn, ma is őrzi 
két változatát az Akadémia könyvtára. A költői Örökségből Gyulai Pál 1863-ban úgy adta ki, 
hogy teljes történetét maga sem ismerte, jóllehet még 1854-ben egy asztalnál ült a nagy 
Vörösmartyval. 

• 

Németh Antal { 

SZABÓ LŐRINC CSONGOR ÉS TÜNDE ÁTKÖLTÉSE 
Most, amikor Vörösmarty Mihály teljes életműve kritikai kiadásának munkája elérke

zett a költő legtöbbször játszott filozófiai mesejátékának, a Csongor és Tünetének sajtó alá. ren
dezéséhez, talán nem lesz érdektelen egy olyan szövegvariánsról megemlékeznem, amely a 
XX. századi nagy költőtárs, Szabó Lőrinc alkotó akaratából jött létre. Minthogy ez a Szabó 
Lőrinc-féle színpadi átköltés soha meg nem jelent, sem pedig megszületésének előzményei és 
körülményei nem ismeretesek, ezeket röviden az alábbiakban foglalhatom össze, közölve 
egyúttal szemelvényként a Csongor és Tünde első képének szövegét az 1940-ben történt átköl
tés szerint. 

A Nemzeti Színház együttese 1937. januárjában a Csongor és Tünde új rendezésben való 
felújítására készült. 

A „jós-kút" jelenetben egy nehéz rendezői problémára bukkantam. Mirigy gonosz 
varázslatára Tünde azt látja, a víz tükrében, hogy Csongor hűtlen hozzá, megejt egy ártatlan, 
tiszta leányt és azután elhagyja. A leány a tengerbe öli magát. Ez a betétszerű romantikus 
ballada 79 sorával a színpadon elmondhatatlan, nem említve azt, hogy a kútba lenézvén látja a 
történéseket Tünde, tehát a versek interpretálására legalkalmatlanabb színészi helyzetben. 
Ekkor támadt az a gondolatom, hogy Szabó Lőrincet megkérem: költse át Vörösmarty stílu
sában a kihagyásra ítélt sorokat, a lehető legrövidebbre fogva, hogy a Tündét alakító színésznő 
számára semmi nehézséget ne jelentsen a jelenet megjátszása. 1937. január 12-én kaptam kéz
hez Szabó Lőrinctől a kitűnő megoldást, e következő sorok kíséretében: 

„Kedves Barátom ! 
Csak így, ahogy leggyorsabb, a legelső papíron kopogok. Azt ajánlom, hogy új vers 

beírása helyett használjátok a mellékelt nyolc sort. Ez a nyolc a kihagyásra itélt hatvan sor 
végsőkig rövidített kivonata, érthető, megjátszható, s amellett majdnem teljesen Vörösmarty 
szavaiból, képeiből, egész és fél soraiból állt össze. Benne van az is, hogy Tünde két további 
képet lát a kútban. Két változatot küldök, válassz. 

Az »összerogy az elhagyott lány« helyett ez is jöhet: »Tengerbe rogy áldozatja.« Mind
kettő mellett szólnak érvek. így az »elhagyott« jelző mintegy kiegészíti igével a »Most meg azt 
is« sort, hogy t. i. »elhagyta«; a »tenger« szó viszont a lánynak nemcsak a tragédiáját, hanem az 
öngyilkosságát is kifejezetten tartalmazza. 

Tájékozódj villámgyorsan a Németh László darabja felől. Én tegnap azért adtam át a 
magam uj Tanuját, mert azt hittem, hogy már megjelent s azonnal megvehetem. A bizomá
nyosnál azonban még nem volt új Tanú. Németh tehát kedvességből előre megküldte, ahogy 
arra kértem is. 

Még egyszer figyelmedbe ajánlom Márait ! írjon darabot ! 
Isten veled, ölel: 

37. I. 12. Szabó Lőrinc 
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