
SZABÓ G. ZOLTÁN 

ISMERETLEN WESSELÉNYI-LEVELEK VÖRÖSMARTYHOZ 

A Vörösmarty-levelezés a kor többi íróinak munkásságához viszonyítva meg
lepően csekély. Nemcsak azért, mert a költő nem volt szorgalmas levélíró (számos 
levele, mellőzve a műfaji formaságokat, a legszükségesebb közlendőkre szorítko
zik, de például a Wesselényihez írt leveleinek jelentős része is változatos mente
getőzéseket s a késedelmes válasz miatti bocsánatkéréseket tartalmaz), hanem 
mert az általa és hozzá írt levelek nagyobb része feltehetően elkallódott vagy 
lappang.1 Ezért is figyelemreméltó, ha egy-egy eddig ismeretlen darabja előkerül. 
Ilyen az a két levél is, melyeket Wesselényi Miklós írt a költőnek, s melyek az 
Országos Levéltár mikrofilm tárában találhatók.2 A Vörösmarty-Wesselényi kap
csolatról a költő levelezésének kritikai kiadása tájékoztat,3 mely minden lényeges, 
fellelhető adatot tartalmaz. Szeretnénk ezt kiegészíteni a Wesselényi-napló és 
-levelezés néhány tudomásunk szerint publikálatlan adatával. 

A harmincas évek második felében a költő és a politikus többször találkozott. 
1836. szept. l-jén a Pesten időző Wesselényi a következőket jegyzi fel naplójában:4 

„d.u. Bajza, Vörösmarty, Szeder, Bánffy Miklós, Pali, Ráday et cet. voltak nállam." 
Ez a talákozás és társaság fontos volt számára, hiszen, mint a kritikai kiadás is 
megjegyzi, ez a Széchenyitől való eltávolodás idejére esik, s erről a megelőző napi 
(tehát 1836. aug. 31-én kelt) feljegyzésében a következőket írja: „A Tud. Társ. 
Gyűlési holnap kezdődnek, én az elnöki meghívó levelén kívül semmi meghívást 
még nem kapék, s tudakozásim mellett sem tudhattam meg, hogy holnap miféle 
gyűlés leend. Szech: is ma olyan formán kérdezte hogy fogok-e az ülésekbe menni, 
mint ahogy a Szász szokott kínálni." Ősszel, a nevezetes fóti szüreten ismét sor 
kerülhetett a viszontlátásra, legalábbis a napló tanúsága szerint; 1836. szept. 28-i 
bejegyzés: „d.u. Bártfayval s Kossuthal [!] Foltra [!] mentünk Fayt, Vörösmartyt 
meglepni szüretjükön. Bajzát, Schedelt, Ferenczyt s Bugatot tanáltuk ott. Gyö
nyörű nyári idő volt, s igen szép holdvilágon jöttünk haza." (Esemény volt ez a 
pesti irodalmi életben, s nem volt szükség külön említeni, hogy Vörösmarty ott 
tartózkodott.) 

A következő évben többször is találkoztak, így az 1837. nov. 11-i bejegyzés 
szerint: „Szech. is vala kétszer, meg Béla S. Orczy Ágoston is. Klauzállal Vörös
marty."5 Ezt egy fontosabb eseményt megörökítő feljegyzés követi (1837. dec. 7.): 
„Eltelék tegnap nevem napja. S betegen töltém. Csak négy helyről kaptam 
köszöntő bilietet s más nem jelent meg nállam mint Fáy, Szemere, Bajza, Vörös
marty, Taschner [!], (betegségem óta leg előbb) Györffy feleségestől, Kossuthné 
lányával, Dubraviczky, Sztrokay, s Csáky Károly. Ebéden Bajzáék voltak." 1838-
ban nemcsak az augusztusi balatonfüredi ellenzéki összejövetelen talákoztak, 
hanem korábban is, március 11-én, vasárnap, melyről a naplóban a következőket 
olvashatjuk: „M. Színházban Vörösmartynak beszéltem a Schodelleli esetet, ő is 

1 Ennek okairól, körülményeiről 1. BRISITS Frigyes fejtegetéseit a kritikai kiadás jegyzeteinek 
bevezetőjében (VÖM 17. köt. Bp., 1965. 294-296.) 

2 A levélmásolatokat tartalmazó mikrofilmtekercs száma: 10120. 
3 VÖM 18. Vörösmarty Mihály levelezése II. Bp., 1965. Akad. K., 306. 
4 OL Mikrofilmtár 5495-5496. sz. 
5 Az 1837-1838. naplójegyzetek az MTAK Kézirattárban. MS 677/1. 
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nagyon hibáztatta azon neveletlenségét, miszerint egy jó ösmerősömet előttem 
sértett, s intésemre is sérteni meg nem szűnt; ennek helytelenségét átlátta, s még 
is néhány perc múlva ő Schodelné ellen kelt ki, s azt mondta, hogy »azért, mivel 
régi címét« tartja meg s itt csak vendég név alatt akar lenni, meg kellene 
»vesszőzni s ki kellene korbácsolni«. Kikorbácsolni egy művésznőt! s ezt egy 
Költő szájából! Méltó haragom megint lobbot vetett, s Mihály gazdát rútul 
megszidtam. Haragom méltó volt, a tárgyat véve fel, mert oly igazságtalanság s 
betyár durvaság, kivált oly embertől szörnyű bosszantó, de haragom hozzám nem 
volt méltó, mert harag volt, harag pedig - igazán felvéve - gyengeség." 

A negyvenes évek első felében ha személyesen nem is, de barátaik levelei által 
tájékozódtak egymásról. Bártfay írta Wesselényinek 1843. máj. 12-én: „Vörös
marty Mihál barátunk, múlt kedden, máj. 9-én nőt vett, Csajághy Lórit, Bajzáné 
fiatalabb nővérét. Az esketés egész csendben mene végbe; én s tőlem senki nem 
valánk jelen, - nem is vala tudtunkra adva. Isten áldja és boldogítsa őket!"61845. 
ápr. 21-én Bajza a készülő látogatásról tudósít: „Deák Ferenc pár napig köztünk 
mulat, azután hozzád fordul Zsibóra, s talán vele megyén Vörösmarty is. Én is 
óhajtanék látogatásodra menni, ha foglalatosságaim szabadulást engednének!"7 

Majd következett az emlékezetes látogatás 1845. máj. 8. és 15. között. Ott volt 
Kemény Zsigmond és Beöthy Ödön is.H Ezt a látogatást Garay János ódával 
köszöntötte.9 

1845-től már gyakoribb köztük a levélváltás, de baráti levelek is tájékoztatnak. 
E levelek sorába illeszkedik két újabb is. Mindkettő Wesselényi levélmásolati 
könyvében található.10 Az első feltehetően Zsibón kelt, 1847. okt. 27-én abból az 
alkalomból, hogy fia Wersényi István és Molnár András, Wesselényi titoknoka 
Gräfenbergbe utaztak. (V. Priessnitz hidegvízkúrájától várták az ifjú Wersényi 
„nervosus főfájásának" gyógyítását.) 

A levél szövege a következő: 

Édes jó Komám! 

Kik elevelet [!] neked meg viszik Molnárt s a fÍjamat Pistit esméred vagy láttad 
itten. Ok mennek grefenbergbe locsolodni. Küldöm őket hozzád, hogy mondják 
meg mi derék gyerek keresztfijad hogy kis bátya [!] mar kurucos fiju. Továbbá, 
hogy jelenesek nöm részéről leg szívesebb üdvözletétt [!] neked és nődnek, kit én 
is szívesen tisztelek. 

Az erdélyi or[szá]g gyűlés e napokban <hunyand> el fog hunyni. Csakhogy 
lelke valahogy a magyar honéba ne költöznék. 

Kérlek édes Miskám irj mentől elébb, ha bár egy pár szót [!] is. Óhajtva vár s 
örömmel fogad tölled minden sort barátod.11 

6 OL Mikrofilmtár 8367. sz. 
7 KARDOS Samu, Wesselényi Miklós élete II. Bp., 1905. 458. 
8 LUKÁCSY - BALASSA, 378-379. 
9 Életképek, 1845. 24. sz. jún. 14. 753-756.; mely vers csonkítva jelent meg 1854-ben az összes 

költeményei kötetében, a „zsarnok requiemjét" emlegető utolsó versszak elmaradt (110. h.) 
1,1 OL Mikrofilmtár 10120. sz. 
11 A kézirat helyesírása (s a másik levél kézirata is) természetesen a levelezőkönyvét követi; tudjuk, 

ekkor már Wesselényi teljesen megvakult, tehát az írás a titkár vagy más személy tollából való, 
meglehetősen sietős, de gyakorlatlan írás, nem tudhatjuk, hogy mennyire pontosan egyezik ez az 
elküldött levél szövegével, az mindenesetre feltehető, hogy az elküldött levél gondosabb írású. 
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(A szöveg mellé, a bal lapszélre írva: Molnár úr vitte el) 

Magyarázatok: 
keresztfijad: valószínűleg íráshiba, ehelyett: keresztfiam (1. erről VÖM, 18. köt. 

Bp., 1965. az 1846. febr. 2-án és az 1847. máj. 13-án kelt Wesselényi-leveleket és 
jegyzeteit, továbbá a 323. sz. lev. jegyz. 404.) 

erdélyi országgyűlés: 1. erről VÖM, 18. köt. 337. sz. lev. jegyz.: a megjelenés 
rovatban az úrbér és az örökváltság erdélyi nehézségei. 

Vörösmarty 1848. jan. 21-én írt levelet Wesselényinek, melyhez mellékelte a 
Jóslat c. versét (a kéziraton Békehangok címmel).12 Wesselényi eddig publikálatlan 
válasza feltehetően Zsibón kelt, 1848. febr. 29-én. A szöveg szintén Wesselényi 
levélmásolati könyvéből való." 

Wörösmarty [!] Mihálynak áldást W. 
Ha bár remélt hosszú levél helyett csak rövidet kaptam is, örömet okozott, mert 

Tőled jött, mert a Te egészséged s a tiéidé felöl jó hirt hozott, és mert igen becses 
ajándékot adott t.i. saját kezeddel írt gyönyörű versezetedet. 

Az or[szá]g gyűlés folyamatja tudom örömre s bosszúságra ád neked is váltva 
okot, de hála az Istennek és a jó embereknek, hogy leg alább még edig [!] - több 
ok van örömre. Ha az örök vakság s közteherviselés tárgya jol megyén át: énekeld 
meg az örök igazság ezen - habár még nem teljes, de szép - diadalát. 

Nőm szívesen köszont [!] Téged, s köszönti velem együtt tisztelt Nődet, s 
csókolja gyermekeidet. Szegény nöm múlt ösz óta sokat betegeskedik. A közelgető 
tavasztól reménylem teljes helre állását. Képzelheted ennél fogva, hogy soha is 
tavaszt a közelebbinél inkább nem vártam. Epedve várttát [!] e tavasznak az is 
teszi, hogy májusban szándékozunk pestre s onnan ha isten s Te és körülmenyeid 
ugy akarják veled együtt Bezeredyhez s Deákhoz, ki majd velünk jövend vissza 
pestre, s onnan ide. 

Köszöncsd kérlek nevemben s Nöm neveben [!] Bártfayékat s Bajzáékat, kis 
kereszt fiad s kis Bátyja derék gyerekek. 

Élj boldogul! 

A levélelőzmények ismeretében e levél külön magyarázatot nem igényel. E két 
szövegközlés talán arra is ráirányíthatja a figyelmet, hogy a Wesselényi-naplók és 
levelezés közreadása még mindig irodalom- és történettudományunk komoly 
adóssága. 

12 KÖM, 18. köt. Bp., 1965. 351. sz. lev. 205. 1. jegyz. 421-422. 
13 OL Mikrofilmtár 10120. sz. 
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