
M E Z E I M Á R T A 

A levélíró Vörösmarty 

Vörösmarty neve a romantikus költő klasszifikációjával él olvasóiban, írásait 
óhatatlanul az ebből fakadó elvárásokkal vesszük kézbe. A kritikai kiadásban 
összegyűjtött (korántsem teljes) levélkorpuszában szintén egy, a költészeté-
nek megfelelő, a műfaj keretein belül lehetséges összképet keresünk: funk-
cióiban és magánközléseiben emelkedett, nemes pátoszú, jelentésében sok-
dimenziójú, érzést és szenvedélyt sugárzó diskurzusokat várnánk; illetve 
olyanféle jellemző arculatot, amely két nagy kortársa (elődje) gyűjteményét 
karakterizálja. Az egyik Kazinczy levelezése, amely a korszak fontos nyilvá-
nosságfóruma volt, írója számára létszükséglet, az irodalmi élet és a szemé-
lyes kapcsolatok kiépítésének terepe. A másik Kölcseyé, amelyről elemzői 
(Fried István, Németh G. Béla, Szabó G. Zoltán) megírták,1 hogy az önfej-
lődés, a kötelességkultusz, a barátságok fenntartásának, formálásának leg-
fontosabb, leginkább bensőséges műfaja; a személyes mondanivaló, célok és 
eszmények életbölcsességé, egyetemes érvényűvé emelésének dokumentu-
ma. A Vörösmarty-levelezés először azzal lep meg, hogy korántsem mutat 
egységes arculatot: más az ifjúkori, pontosabban az 1828-ig, Pestre költözé-
séig keletkezett, s más a későbbi, immár neves költő és személyiség levelezé-
se; továbbá az egyes korszakokon belül is igen különféle, egymástól élesen 
eltérő hangnemekben szólal meg. A második meglepetést - nevezzük néven: 
csalódást - épp az 1828 utáni írásai okozzák, várakozásainkból úgyszólván 
alig teljesül valami: alkotói világáról jóformán csak egy-egy adalékot (több-
nyire dátumokat), s olykor szélsőségesen negatív élményeket árul el; a mű-
fajba illő hétköznapi, családi, baráti közlendőkről is erősen redukált összké-
pet kapunk. Nyilván bennünk, elvárásainkban is van némi hiba: talán túlsá-
gosan leegyszerűsítő, mondhatnánk kommersz beállítódás egy állandó ro-
mantikus attitűd keresése. Ennek tudatában is úgy vélem, hogy érdemes 
közelebbről megvizsgálni e sajátságokat; adódik esetleg néhány hasznos ta-
nulság a költő személyiségéről, az alkotói magatartásról s a levél funkcióvál-
tásának, alakulásának történetéről. 

A Vörösmarty-levelek egyedi vonásai épp az említett, másik két nagy gyűj-
temény mellett tűnnek fel. Az 1828-ig írott levelek hasonló funkcióval, de 
nagyon is eltérő diskurzussal Kazinczyéhoz kapcsolhatók. A vidéken 
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nevelősködő, patvaristáskodó, pályakezdő költő itt talál, itt teremt nyilvá-
nosságfórumot. Itt értesül az irodalmi élet eseményeiről: barátai folyóiratok 
(Auróra, Felső Magyar Országi Minerva) megjelenéséről, Batsányi kiadási ter-
veiről, a Berzsenyi-Kölcsey-vitáról írnak (17/51-52, 71, 107);2 értesítik a 
Zalán futása előfizetői gyűjtésének sikereiről és kudarcairól (17/60, 67,71,81). 
Maga is jelzi, milyen műveket tervez, mi készül, készült el műhelyében; majd 
a levelezésben szembesül először munkái fogadtatásával. A baráti körben 
főként dicséreteket kap: Fábián ossziáni tónusát dicséri (17/77), Teslér a Sa-
lamonban Shakespeare mélységét, erejét magasztalja (17/151). Vörösmarty 
számára nyilván a szélesebb körből érkező, az irodalmi élet véleményét jelző 
hírek lehettek igazán örvendetesek. Kazinczy elismeréséről először Stettner 
számol be, majd maga a Mester ír neki (17/106, 169), Teslértől értesül arról, 
hogy egy (meg nem nevezett) irodalomértő „Poétáink elsőjének tart" 
(17/135), Fábián utazásaiból írja, hogy a „Zalán szép híre virágzik minden-
felé", s idézgetnek belőle (17/141). E híradások munkássága bekapcsolódá-
sát jelzik a formálódó irodalmi életbe, a Kazinczytól érkező elismerés pedig 
felavatás értékű. 

Az alakuló kritikai élet nyilvánosságához kapcsolhatók Vörösmarty véle-
ményei művekről, folyóiratokról - ám a Kazinczyétól erősen eltérő sajátsá-
gokkal. Kazinczy az irányt mutató literátor öntudatával bírált, akár Dugo-
nicsról, akár Kisfaludy Sándorról, akár Poóts Andrásról, akár Csokonairól írt; 
leveleiben részletesen sorolta kifogásait, s nem mulasztotta el jelezni vagy 
kifejteni kritikája elvi alapjait (ízlésről, újításról, modern irányról). Azaz bírá-
latait az általános érvényesség szintjén fogalmazta meg, nemcsak a maga, ha-
nem egy követendő fejlődés, egy kialakítandó normarendszer nevében. Ez 
utóbbira mutat az is, hogy Kazinczy több esetben taglalta a bírálói magatar-
tás, a hang, a lehetséges módszerek problémáit. Vörösmarty kritikai diskur-
zusa más: 1828 előtti leveleiben a magánember egyedi véleményét halljuk, 
többnyire sommás, határozott ítéleteket, általánosítás vagy normatív igény és 
kifejtések nélkül. A magánközlés öntörvényűsége szerint aztán korántsem 
tartóztatta meg magát az éles, gúnyos, olykor goromba fordulatoktól. Rossz 
véleménye volt a Dessewffy alapította Felső Magyar Országi Minerváról: „igen 
középszerű munka" , versei „nyomorultak, sületlenek"; Kazinczy írásait is 
kifogásolja: sok a fordítás, recenziói „rossz iránnyal mennek" (17/72-73, 
108). Fáy, Kölcsey műveit kivéve a Hébéről sincs kedvezőbb minősítése: „sok 
haszontalanság, még több ízetlenség" van benne (17/101). A Kazinczy-féle, 
felkészültséget, elvi alapozottságot mutató kritikával szemben még tudatlan-
ságával is kérkedik. A Minerva külsejéről nem ír, mert „nem igen értek hoz-
zá", ám „belsejét, mivel ahhoz még kevesebbet értek, sőt éppen azért is, re-
cenzeálom" (17/72). Természetesen nem vesszük komolyan sorait a szakér-
telem hiányáról, azt azonban igen, hogy levelezésében az általános érvényű-
ség helyett ő a magánolvasat egyedi változatát hangoztatja, megengedve a 
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pillanatnyi, az esetleges beállítódást is; azt például, hogy „talán én vagyok 
nagyon unalmas olvasó" (17/73). Altalános érvényű tanulságot fűz viszont a 
magából „egészen kivetkőzött" Kisfaludy Sándor drámáiban az „igen mesz-
sze vitt hazafiúskodás" bántó túlzásaihoz. Szentencia érvényű, ma és min-
den időkben megszívlelhető, amit a hazafiságról megfogalmaz: „Tudod, 
szent érzés az; de nem kell vásárra vinnünk, 's úton útfélen üvöltenünk, ha-
nem csak ott, hol hathatósabb rugói vagy nevezetesebb következései lehet-
nek." (17/129.) 

Vörösmarty 1828 elején átveszi a Tudományos Gyűjtemény és melléklapja, a 
Koszorú szerkesztését; 1830-tól, Bajza és Toldy mellett a triász harmadik tag-
jaként az irodalmi élet vezető személyisége; szintén ez évben lesz az Akadé-
mia nyelvtudományi osztályának tagja. Levelezése nyilvánosság-témái ek-
kor főként a folyóiratokhoz és az Akadémiához kapcsolódnak. írásokat kér 
és köszön meg Kazinczytól (17/196), a Göttingában tartózkodó Toldytól 
(17/262), Édes Gergelytől (17/268), Deák közvetítésével Horváth Ádámtól 
(17/215) stb. E levelekben Vörösmarty diskurzusa szükségképpen megválto-
zik. Ekkor, mint hatalommal, döntésjoggal bíró szerkesztő, nem mondhat 
hangsúlyozott magánvéleményt, most már egy nyilvánosságfórum, egy lap 
nevében ítél. Éles kitételeket akkor sem engedhet meg magának, ha rákény-
szerül, hogy visszaküldjön egy cikket. Személyes véleményét ekkor inkább 
barátjának (Teslérnek) írja meg, s őt kéri az elutasítás tapintatos közlésére, 
„mert senkit nem akarok elkeseríteni" (17/216). Mérlegelnie kell a küldött 
írások várható hatását (sértődéseket, lezárhatatlan vitákat) - ez utóbbira hi-
vatkozva írja meg a nagy tekintélyű, tudós Fejér Györgynek udvariasságba, 
dicséretekbe csomagolva visszautasító levelét (17/254). Az irodalmi élet ala-
kításának közösségi felelősségtudatával, a tárgyszerű, pontos érvelés hang-
ján ír később is új folyóirat-együttesükről, az Athenaeumról, а Figyelmezőről 
(18/88, 92-93, 97-99), s e hangnem és a közügyet formáló öntudat jellemzi az 
Akadémiáról írott leveleit is. A vezetőséggel a szabályokban előírt műki-
vonatok készítéséről vitatkozik, a kulturális életben kialakuló éles kritikai 
iránnyal szemben kifejti a maga toleráns, többféle irányt, kíméletes hangot 
igénylő bírálati ideálját (18/12-15). Emelkedett, közéleti dikcióval értekezik 
egy, 1832 karácsonyán Széchenyinek írott levélben a Tudomány tárról, a tag-
ság és a vezetőség szabályairól, a jutalmazásokról, s igen nagy körültekintés-
sel, az irodalmi élet viszonyaiba helyezve szól a kiadások gondjairól, ter-
veiről (18/41-49). Mondhatjuk, hogy a hivatalos levelek kereteit meghaladó, 
kidolgozott, tanulmány értékű írás ez. Meg kell jegyeznünk viszont, hogy 
ilyen nyilvánosság funkciójú levelet ritkán ír 1828 után, érthető okokból. 
Vörösmarty Pesten él, az immár szervezett, működő nyilvánosság egyik irá-
nyítójaként lehetősége van a közvetlen beleszólásra, élő, napi kapcsolatban 
áll a közélet vezetőivel, szereplőivel, a levelezés már csak esetlegesen (utazá-
sok, vidéken élő literátorok esetében) tölti be nyilvánosság funkcióit. 
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E körbe tartoznak Vörösmarty politikai témájú levelei. 1839 júliusában a 
pozsonyi országgyűlésen volt, Stettnernek és Bajzának számol be az ese-
ményekről. Leveleiben az ügyrend, a kormány reagálásainak várható és be-
következett változásait sorolja; beszámolóját tárgyszerűség, pontosság, 
lényegmondás, világosság jellemzi. Elsősorban a levél retorikai követelmé-
nyeinek betartását észleljük itt, magánvéleményét legfeljebb egy-egy jelző-
ben, a szereplők sommás minősítésében jelzi (a kormány „szerencsétlen elvé-
ről", „némileg megszégyenítő decretumról" ír; „Luka igen jó fej", „Deák fá-
radhatatlan 's ügyességét minden fél elismeri"), saját érzületéről nagyon 
visszafogottan nyilatkozik: „Igen szeretem, hogy itt vagyok, Itt sokat lehet 
tanulni." (18/116, 117-118.) Másfélék, mélyen személyesek az 1848-as ese-
ményekről írott levelei. Ezekből igen kevés maradt meg. 1849-ben maga uta-
sította feleségét írásai elégetésére (18/222), a Fábián által megsemmisített 
levelek között is nyilván volt e napokból származó (17/294, 314). A meg-
lévőkben olvashatjuk az események pontos, friss felsorolását, ám itt nem a 
folyóiratok, az akadémiai ügyek, az országgyűlési beszámolók tárgyszerű, 
objektív hangján szól. Diskurzusát áthatja a cselekményekben részt vevő ma-
gatartás, a gyors változásokat átélő izgalom, a feladatot vállaló, cselekvő ön-
tudat; például így írja meg feleségének, hogy miként tisztázta egy bíró le-
mondásának körülményeit (18/211-212). S megmaradt olyan tudósítása is, 
amelyben a rendkívüli napok, rendkívüli történések előadását személyes lel-
kesedés színezi át. Teleki Lászlónak írja: „Stancsics kiszabadíttatott, a ' sajtó 
szabadság ki vívatott, nemzet őrség jött határozatba, melly már működik. -
Minden nap ujat szül. - Ma a ' sasok 's idegen szinek félre tételéről rendelkez-
tek. - Minden nap újságot hoz sokkal nagyszerűbbet, mint azelőtt évtizedek 
hoztak." A személyes érintettség látható stiláris jegyei, az együtt élő izgalom 
a tőmondatos beszámolókban; a hévvel ismételt új eredmények mellett ma-
ga Vörösmarty ír jellemzést, azaz vallomást magatartásáról, lelkiállapotáról: 
„Sietek és nem találok szavakat, hogy meggyőződésemet a' tieddé tehessem, 
de a' mit mondok, eremnek minden ütésével érzem." (18/210-211.) 

írók levelezéséből leginkább a műhelymunka körülményeit, az alkotás for-
málódásának titkait, gyötrelmeit és örömeit szeretné megismerni az olvasó. 
Vörösmartynál, a romantikus költészet klasszikusánál a művek megteremté-
sének érzelmi hullámverését, a teremtés szenvedélyének végleteit, metafizi-
kai elmélyültségét, esetleg forrásait (olvasmányait) keressük. Meglehetősen 
csalódunk. A művekhez főként „filoszoknak" való dokumentációt találunk. 
Megtudhatjuk például, hogy „első készületben" mikor tartotta közölhe-
tőnek, mikor küldte el Stettnernek a Zalán futása előhangját (1824. szeptem-
ber 29-én; 17/57-59); dá tumot találunk a Kont készüléséről (17/172-173); tá-
jékoztat terveiről, de néha csupán a műfajokat jelzi, azt, hogy drámát, eposzt 
szándékozik írni (17/131); értesülünk róla, hogy Helmeczy belejavított a 
Cserhalom szövegébe (17/85), s legtöbbet arról olvasunk, hogy miként gyűl-
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nek vagy nem gyűlnek az előfizetők, fogynak vagy nem fogynak a művek 
(17/60, 64, 81, 108, 153 stb.)- Vörösmarty, ha egyáltalán és ritka alkalommal 
elárul valamit az írás szubjektív dimenzióiról, azok főként negatív élményei: 
körülmények, kényszerek hatásairól, az alkotói megtorpanás vagy bénultság 
állapotáról ír, jelzésszerűen inkább, mint kifejtve. 1844-ben a Kisfaludy Tár-
saság megrendelésére készül el a Hymnus; a Toldyhoz intézett rövid kísérő 
levélben „igénytelenséget" kér címében, közlésében (18/154). Kelletlensége 
érezhető e néhány sorban, de ezt másutt, másnak írva sem taglalja, csak 
Gyulaitól tudjuk, hogy valóban kedvetlenül írta e versét (18/390). Rövid 
mentegetőzést olvashatunk például arról, ha kételyei miatt hiányzik a kezdő 
lendület, ha nem találja a keresett hangot. Újfalvy Sándor (egyik vendéglátó-
ja) erdélyi élményei megörökítésére biztatja, erre válaszol: ,,A' mi az erdélyi 
verset illeti nem mondok nemet, de igent sem. Ha írok, ollyat szeretnék irni, 
mi hozzám 's hozzátok méltó legyen." (18/167.) Szívesen olvasnánk a „mél-
tó" műfaj, hangnem, forma elképzeléseiről, esetleg próbálkozásairól, de en-
nél többet nem árul el. S ha arról panaszkodik, hogy nem megy az írás, még 
szűkszavúbb. „Verset tőlem ne várj" - hárítja el Bajza kérését: „Lelkem húr-
jai, nem tudom mi okból úgy megereszkedtek, hogy rajtok ki nem csikarha-
tok egy becsületes hangot." (18/70.) Nem kifejtettségével, hanem jelen-
téstömörítő súlyával különbözik hasonló tartalmú vallomása 1850 decem-
beréből. Itt az alkotói bénultságban egyforma erővel idézi fel saját kedélyál-
lapotát és a kor légkörét: „Az irodalommal még nincs erőm foglalkozni, a' 
legközelebbiekről nem akarok, egyébről pedig nem vagyok képes írni." 
(18/231-232.) 

Az írásnak, pontosabban az írásképtelenségnek leginkább szociológiai hát-
terét adja meg, ám azt is inkább metaforikusán, ironikus összképben. Ilyen az 
a levél, amelyben az alkotói lét lehetséges-valós-vágyott ellentéteiről ír Fá-
bián Gábornak: „Az én múzsácskám nem igen pengeti a lantot, meghúzza 
magát a' kályha megett téli bundájában, 's a' drága időt vagy elkáromkodja 
vagy ásítoz, mint a' nyárban legyet fogó kutya." A piedesztálról lerángatott, 
rest ihletőt azonban mégis szeretnie kell, mert nélküle, mint írja, legfeljebb 
paraszt lehetne - s el is játssza a lehetséges, az ugyancsak kiábrándítónak fes-
tett életet: „csáli hajszot ordítoztam volna most itt a duna [sic!] mellett csibé-
ket árulnék, 's jó sorra verném részeg fővel szurtos feleségemet még a szen-
tet is leokádnám, ha előmbe jőne." Az elképzelt helyzet fokozott durvaságá-
ban érzékelhető a szubjektív távolságtartás, de úgy, hogy mellette s az ellené-
ben vállalt poétái lét, a nehezen születő teremtés háttereként ott a másik, a 
megélt hétköznap kontrasztja is. Mert bár az „igen sanyarú" paraszti lét he-
lyett ő inkább választja a poétáit, ámde „mikor kedves felhőn túli világom-
ban örömest repdesnék, megkordúl a gyomor 's illy nyomos kérdést tesz bol-
dogtalan előlátással: mit eszünk esztendőre Marti." (17/165-166.) 
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Az írásról szóló levelek hiánya, illetve a negatív élmények szűkszavúsága, 
iróniája különösen feltűnő a másik két nagy levélíró vallomásai mellett. Ka-
zinczy részletesen, s gyakran többféleképp számolt be arról, hogy hol, mi-
ként, milyen helyzetben, miféle indíttatásra, milyen hangulatban, milyen cél-
lal írt meg egy-egy verset (például a Hébe címen ismert epigrammát a teremtő 
lélek örök fiatalságáról egy társaságban); Kölcseynek a leveleiből tudjuk, ho-
gyan formálta népdalait, milyen végletek közt hullámzó lelkiállapotban élt a 
Vanitatum vanitas írása idején. Kazinczy is, Kölcsey is össze tudta kapcsolni 
az alkotói és a levélírói magatartást, a költészet és a levelezés diskurzusát: 
Kazinczy főként megvilágító szándékkal, Kölcsey inkább a kifejtés, a szemé-
lyiség bemutatásának teljességét keresve. Vörösmartynál más beállítódást lá-
tunk. Nála az alkotás öntörvényűségében zárt világ, formálódása, impulzu-
sai csak a költői teremtés során élhetők át; úgy tűnik, hogy számára csak a 
kész, a vállalt mű a közlésre méltó, más, oldottabb, közvetlenebb diskurzus-
ban (így a levélben) legfeljebb hiányáról szól, tréfásan vagy ironikusan. Ez vi-
lágíthatja meg azt a jelenséget is, hogy a leveleiben olvasható leírásokban, táj-
leírásokban nem találjuk meg az irodalmi műveiben jellemző látás, fantázia 
színességét, ragyogását. 

Vörösmarty sokat utazott, beszámolóit barátainak, majd feleségének küldi. 
Járt a Mátrában, a Dunántúlon, Erdélyben; szívesen olvasnánk a levél kere-
teibe nagyon is illő spontán élményeit, csodálatát, a látvány lenyűgöző hatá-
sát. Ám ebből vajmi keveset kapunk. Inkább rövid leírást, összefoglaló mi-
nősítést ad a látottakról, mint változatos, netalán fenséges képet - mondjuk 
az erdélyi hegyekről, várakról. „A kastély itt dombon van: előtte jókora tér-
ség: szántóföld, rét, ligetek, kerített rétek lovai számára, fáczányos kert. Ezen 
síkot a Szamos' vize szegi be, a' Szamoson túl igen szép hegyi róna 's azon 
közben hegyek." (18/164.) Más alkalommal is inkább a napi eseményekről, 
szíves vendéglátójáról számol be (18/143-144); a tájba felejtkezés helyett in-
kább csak felsorolja állomáshelyeiket (18/161). Szívesen ír anekdotákat az 
utazások bosszúságairól, kényelmetlenségekről, komikus helyzetekről, csa-
lódásairól, „vasárnaptól szerdán reggelig úgy voltunk az esővel, mint a' 
Luteranus szent kenyerében a' Krisztus, hol alatta, hol felette, hol benne" -
írja 1834-ben Bajzának háromnapi sárban gázolás után Nagyváradról. A táj-
ról azt írja, hogy „egyenlő mint az unalom", a városokról „már érdemes vol-
na valamit mondani, de én legfeljebb is a' fogadósok biographiájából adhat-
nék holmi töredéket, p.o. egy feltünőleg jutalmas árjegyzéket," s részletesen 
le is írja, miként, mivel rövidítették meg, csapták be őket (18/69-70). Fenn-
maradt egy részletes úti levele mátrai kirándulásáról, ezt 1829-ben írta Fá-
biánnak (17/234-239). Igazán neki való táj - lelkesedést, elfogódottságot 
azonban most is hiába keresünk. Sem a hegyek, erdők közé épült Párád lát-
ványa, sem a Mátra csúcsáról elébe táruló látvány nem ihleti költői leírásra. 
A hosszú levél most is inkább a fogadó szörnyűségeiről szól, betört ablaká-
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ról, hol besüvített a hideg szél, piszkos ivóvizéről és fekhelyéről („Bolhák, 
egerek, poloskák félelme bánta bennünket"), a hegyi túrán pedig a tájnál job-
ban érdeklik útitársai esendőségei, nevetésre ingerlő külsejük. Hibát köve-
tünk azonban el, ha a beszámolókat csupán egyoldalú elvárásainkkal szem-
besítjük, s nem figyelünk fel leveleiben látása, írásmódja jellemző vonására, 
a tréfás, ironikus, az írásról szólókban pedig a mélyen önironikus hangra, be-
állítódásra. 

Az ironikus, önironikus magatartás bizonyos távolítást, kívülről nézést je-
lent, s ez nála egyik változata, olykor helyettesítője, olykor rejtőzködő kife-
jezője a személyes megnyilatkozásnak. Mint ilyen, összetett jelenség, részben 
alkati tulajdonságára, zárkózottságára figyelmeztet, s talán épp a levelezés-
ben érdemes körüljárni e jellemvonás írásos dokumentumait. Kortársai, mű-
vei, személyisége elemzői hasonlóan nyilatkoznak, szerintük Vörösmarty 
belső világát ritkán és nehezen feltáró egyéniség volt, költői alkotásbem épp-
úgy, mint a levélben, e legközvetlenebb, leginkább oldott műfajban. Kínálko-
zik ismét az összehasonlítás. Kazinczy és Kölcsey leveleiben bőségesen talá-
lunk beszámolókat, vallomásokat emberi kapcsolatokról (főként a barátság-
ról), munkákról, feladatokról, világnézeti problémákról, lelkiállapotuk válto-
zásairól. Egyéniségük, koruk konvenciói, ízlésviláguk különbözőségei sze-
rint nyilatkoznak: Kazinczy ritkábban, visszafogottabban, Kölcsey gyakrab-
ban, bensőségesebben. Vörösmarty levelezése kevesebbet árul el magáról. Az 
irodalmi pályára jutás reménytelenségét élő ifjú költő még ír lelkét feltáró 
vallomásokat barátjának, Stettnernek sorsa bizonytalanságáról („meglett ko-
rú vagyok, és semmi kilátásom"), sokat idézett sorokat reménytelen szerel-
méről, majd érzelmi fásultságáról (17/88-90, 95-97, 177-179). Később, a pes-
ti irodalmi életben, az Etelka-élmény elmúlása után elmaradnak e szubjektív 
hangú levelek. A zárkózottság viselkedésére is jellemző volt. Toldy azt írja ró-
la, hogy Vörösmartyt „csodálni sokkal könnyebb, mint szeretni", hogy dok-
torrá avatásán „characteri nagysága és magassága még egy szíves szót sem 
hagya mondani".3 Ha beszámítjuk is e sorokba korábbi (még említendő) vi-
tájukat, tartózkodó magatartása, a fesztelenségnek, a közvetlenségnek a hiá-
nya mindenképpen kitűnik e tudósításból. Gyulai is azt írja róla, hogy az em-
berek között visszafogott volt, „elfogult" és „merev".4 A személyesség hiá-
nyát költészete elemzői is észlelték. Lírájából hiányzik a közvetlen egyéni, ír-
ta róla Horváth János és Szauder József;5 monográfusa, Tóth Dezső szerint 
szubjektív mondanivalóját inkább a tárgyias, a zsáner versekbe (Tót deák da-
la, A szegény asszony könyve) rejtette.6 

Hiányoljuk - különösen a másik két nagy levelezés, s főként a Kölcseyé 
mellett - a barátság élményéről, a barátságban az egymás formálásáról s a 
maguk formálódásáról szóló dokumentumokat. Vörösmarty baráti levelei 
leginkább a művek készülésének lecsupaszított tényeiről szólnak, az életmód 
változásairól, családi eseményekről, a címzettel töltött órák rövid emlegeté-
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séről, s mint látni fogjuk, leggyakrabban a levelek tréfás vagy szemrehányó 
sürgetéséből, a költő részéről pedig a mentegetőzésről. 1828 előtt bensőséges 
leveleket főként Stettnernek ír sorsáról, Etelkáról; baráti kapcsolatukról azon-
ban nem. Élete végéig tartó, meghitt, családi barátság fűzte Deákhoz. Vele -
Gyulai szerint - 1824-ben ismerkedett meg Pesten;7 azonnal összebarátkoz-
tak, megindult a levelezés közöttük, kezdetüket vették a találkozások Kehi-
dán vagy a fővárosban. Nyilván az életmód változása is oka a baráti levele-
zés meg-megszakadásának. Arra gondolhatunk, hogy Vörösmarty a vidéki 
birtokhoz kötött, gazdálkodásból élő írótársaitól eltérően a korabeli értelmi-
ség szabad életformáját élte. Patvaristáskodása idején gyakran volt együtt a 
környéken (Bonyhádon, Pincehelyen) élő barátaival; Teslér Lászlóval, Égyed 
Antallal. Később, új életformájában ő és barátai gyakran utaztak egymáshoz 
(Deák például ügyeit intézni a fővárosba), arról nem is szólva, hogy Stettner 
Pesten ügyvéd, Bajzával, Toldyval napi, munkatársi kapcsolatban állt. A le-
velezés tehát a barátságok fenntartásában nem volt olyan mértékig létszük-
séglet, mint például Kazinczynál (Vörösmartynál az Érdélyben élő Fábián, 
majd Wesselényi kivételével), a baráti eszmecsere, a kölcsönös megbecsülés 
és rokonszenv, a kapcsolatok tudatosítása a személyes találkozások közvet-
lenségében adatott meg számukra. Csakhogy van ellenpéldánk: a Szeme-
rével gyakran együtt időző Kölcsey, aki meghitt, vallomásos leveleket írt 
barátságukról is. Vörösmartynál a „tiszta barátság szent szavát" különben 
Deák is hiányolta (18/31) - úgy látszik, hogy a gyakori együttlét mellett is 
volt, lett volna igény az ő levelezésében is a formáltabb, az emelkedett han-
gú barátság-nyilatkozatokra. 

Visszafogottak Vörösmarty Csajághy Laurához írott levelei is, kevés kivé-
tellel. „Eddig zárkózott kebellel tűrtem szenvedéseimet," írta 1843-ban 
menyasszonyának, „elhagyván suhanni gyér örömeimet, mert nem osztha-
tám meg részvevő kebellel". A levél valóban érzéseiről szól (18/138-140; 
részletes elemzésre méltóan parafrázisa Л merengőhöz című versnek). Ez az 
írás azonban eltér családi levelei többségétől. Házasságuk ideje alatt Vörös-
marty sokszor volt távol övéitől, ekkor is sokat utazott. Feleségéhez írott le-
velei az aggódásról, a szeretett lények hiányáról szólnak, olyanféle sorokban, 
amelyek nemigen különböznek a kor konvencionális családi erényeit, érzel-
mi világát idéző irományoktól. „Olly különösen vagyok nélküled, mintha 
valami hibáznék belőlem" (18/143); „Kedves kis Csókám! vigyázz magadra 
's kis gyermekeinkre" (18/162); „adja isten, hogy csak egy kis árnyékos ker-
tet mondhassak magaménak, hol veletek együtt időzhetem" (18/196). Szó 
esik aztán a korabeli értelmiségi családfő igencsak hétköznapi gondjairól, a 
drága lakbérről, fűtésről, borok kéréséről (igen sokszor), kölcsönökről, 
betegségekről, gyógyszerekről (18/79,131,171, 66,67,72 stb.). S olvashatunk 
a családi élet kényelmetlenségéről, a lakást betöltő vendégseregről, a megza-
vart nyugalomról: „haza érkezvén házamat annyira tömve 's feldúlva talál-
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tam, hogy nem férhettem tollhoz, de kedvem sem igen volt káromkodás nél-
kül még beszélni is" (18/198). Méltatlan, kicsinyes anyagi gondok tényszerű 
dokumentumai sorakoznak itt, jóformán személytelenül jelezve a pesti értel-
miségi lét árnyoldalait, legfeljebb a bosszús kifakadásban halljuk egyéni 
hangját. Személyesebb, tragikusabb változatokat 1849 utáni leveleiben talá-
lunk. A feleségéhez küldött sorokban helyzetéről számol be röviden, majd 
(kényszerűen) főként kéréseket, elintézendő ügyeket sorol; a szubjektív hang 
egy-egy részletben fakad fel belőle, az aggodalom mellett az önvád, a tehe-
tetlen bánat: „megvallom, sokszor fáj a lelkemnek, hogy ott hagytalak, kité-
ve annyi aggodalom és nyugtalanságnak" (18/216). S most leveleibe is beke-
rülnek „vörösmartyas" sorok,8 a „tört szív" érzései, az óhajtott, a legalább 
emlékezetben felidézett kedvesek helyett a „dúlt" képzelet látomásai: „Hidd 
el kedvesem, nem mertem rátok gondolni: dúlt arczot és torz alakot láttam: 
annyira borúsak, setétek voltak környezeteim. A' képzelődés, melly az emlé-
kezet erejével vissza idézi a kedves alakokat, kifáradt 's olyanná lett mint egy 
tört tükör." (18/221.) Úgy látszik, Vörösmarty csak e szélsőséges, tragikus 
helyzetben volt képes arra, hogy levélben is feltárja lelkiállapotát, a költé-
szete szintjére emelt szuggesztív képi közlésmóddal. 1854-ben írja Tóth 
Lőrincnek: „Adósság, tehetetlenség, sánta remény, hidd el, alig nevezhető 
életnek. Itt a' lelki erő oszlop, mellyről elpusztult a' híd." (18/251.) 

Már korai leveleiben, útleírásaiban, s még inkább az írás problémáiról szó-
lókban feltűnt, hogy személyesebb hangja, véleménye leginkább az irónia, 
önirónia leplezettségében szólalt meg, ítéleteiben olykor nagyon is élesen. 
Emberekről, írótársakról kíméletlenül nyilatkozott (Kazinczy kiöregedett az 
írásból; Czinke jobban tenné, ha hallgatna; amit publikál, az csak „nevetség 
s bosszankodás tárgya" - 17/73, 86). Legepésebben Toldyról, Toldyhoz ír egy 
hozzá küldött levélben. Bülbülnek szólítja (Toldy választotta egyik közlemé-
nye alá álnévként a csalogányt jelentő nevet), „mézes szájú, vastag kis madár 
maga, kit a' kegyek simára szoptak, s felöltöztettek szürke köpönyegbe", 
amelynek „két három, s több színe is van, mint az idő magával hozza" 
(17/171-172). Kivehetőleg, s tudomásunk szerint Vörösmarty egy szerkesz-
tői eljárása áll a háttérben (Bajza egy vitacikkét megcsonkítva közölte, s ezt 
Toldy nehezményezte) , ám a hangsúly az ironikus jellemképen van. 
Szélsőségesen degradált tulajdonságokat sorol: Toldy sikerei mögött a túlzott 
simulékonyságot, hízelkedést, kétszínűséget, illetve köpönyegforgatást; má-
sutt meg kifigurázza a híres emberek társaságának keresését. Toldy megírta 
neki, hogy németországi utazása során Tieck ebédre invitálta - Vörösmarty 
az esemény fonákjait sorolja és csúfolja, azt, hogy a „tik" mit jelent magya-
rul, s csodálja, hogy a német író „olly étkessel mint maga, meg mert ebédel-
ni" (17/241). Kapcsolatuk aztán rendeződött, de ez mit sem változtat azon, 
hogy Vörösmarty a közeli munkatárs és szövetséges magatartásáról vitriolos 
tollal ugyancsak egyoldalú, negatív képet rajzol, az indulatokat is szabadjá-
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ra engedve ítélkezik, ironikus túlzással, az objektivitás, a mérlegelés igénye 
nélkül. 

Meg kell hagyni, hogy magáról sem szól kíméletesebben, emelkedetteb-
ben, sokoldalúbban. Sanyarú anyagi helyzetében „gatyakötésig 's e' felett" 
áll az adósságban (18/131), „sorvadásos zsebeiből" húzzák ki a drága lak-
bért (18/187), helyzete leírásában inkább a rikító színeket keresi, ahelyett, 
hogy az ezért vállalt áldozatra, magasztos céljaira hivatkoznék. Ám a magá-
ról, s főként az alkotásról szóló sorok egyoldalú, önironikus lefokozásában 
látni véljük állapota hátterét, forrását. Szinte megdöbbentő, milyen trivialitá-
sig ereszkedve tud írni saját munkásságáról: „múzsám még csak ama' Varga 
inashoz hasonlítható, ki gazdájának bort vivén azt mindenek' láttára al nyi-
latából bekénfüstöli, hogy eczetté ne váljék. Dixi." Fábiánnak szól e levél 
(17/255), éppúgy, mint egy másik, amelyben az Egerből küld mutatót, a hoz-
záfűzött sorok egyaránt érthetők művére és levelére. A versidézet után ezt ol-
vassuk: „Azonban ez talán már sok is 's hidd el nem írnék többet, de mivel 
tollam teli van, csak kiirom belőle az írt, feketét fehérre, hogy legalább kezem 
szennyét lássad. Ne keress gyöngyöt ezen soraimban, mert akkor te vak tyúk 
én szemét domb lennék; hanem olvasd őket, mint az üdvözlégy szájú vén da-
da olvasóját, mellyen a' mint vásott gombjait mormogva eregeti, közben 
egyebet is ereszt, 's szintúgy elmondja munkátlan cselédire a' veszett fenét, 
mintha nem is ő volna, tudni illik, a' ki imádkozik." (17/191.) Az elhivatott-
ság önérzete, munkássága művészi és erkölcsi értéktudata helyett mind az 
alkotásban, mind a befogadásban az anális metaforákig süllyesztett, negatív 
képet ad, kívülről nézve, érzelmi színezettől mentes, szélsőséges ítéletekkel. 
Nem láthatjuk másnak, mint az önmagával való végletes elégedetlenségnek. 
A romantikus költő a tökéletességet, a teljességet célzó törekvése kudarcait 
éli meg, a teremtői akarat tehetetlenségét, eredménytelenségét, romantikus 
öniróniával. Keserűségét csak fokozza, hogy a befogadást is e szinten képze-
li el, így mind a mű, mind annak hatása a szó szorosabb értelmében alulmúl-
ja alkotói törekvéseit. Mélységes csüggedést, elfojtott dühöt árulnak el e nyi-
latkozatok, különösen azért, mert a levelekben önálló, elszigetelt közlésként 
olvashatók. Arra gondolunk, hogy a költői munkáira is jellemző romantikus 
irónia és önirónia - mondjuk a Csongor és Tündétől a különféle verseken át az 
Előszóig - szervesen épül a művekbe, egy-egy alkotásba vagy az összetarto-
zó versek sorozatába (így máig elemzésre váró epigrammáiba); itt megvolt a 
művészi lehetőség a végletek, az ellenpontok szorosabb egymásra utalására, 
artisztikus egységük megteremtésére (például Csongor és Balga együttesé-
ben).9 A levél azonban Vörösmarty számára nem az alkotói megnyilatkozá-
sok műfaja, láthatólag nem volt nála irodalmi rangja sem, inkább amolyan 
„szabad" írásműként kezelte, de a rá jellemző sajátságokkal, problémákkal. 

Ne vonjunk le azonban gyors következtetést, ne mondjuk ki, hogy számá-
ra a levél már a modern értelemben vett, kötetlen műfaj. Fel kell idéznünk a 
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korabeli nézeteket, szabályokat a levélről, szembesítve a költő nyilatkozatai-
val, s változatos levélírói gyakorlatával. Tudnunk kell, hogy a XIX. század 
elején még érvényesek a műfajban a retorikai előírások, Vörösmarty ezt az is-
kolai oktatásban ismerte meg.10 Nyomait főként hivatalos leveleiben látjuk: 
ilyen volt az Akadémia vezetőségéhez, a Széchenyihez intézett (már említett) 
két levél. Az utóbbi, tanulmány értékű írásban valóban betartja a retorikai 
szabályokat: a témát megjelölő kezdésben, a tárgyalásban a bizonyítás érve-
ket kifejtő, ellenvéleményeket szembesítő, tudatos szerkesztésében, a záró-
formula tanulságot, eszmét, irányt adó összegezésében. Tudnunk kell azon-
ban azt is, hogy mind a retorikai előírásokban, mind a levelezésekben (Kazin-
czynál, Csokonainál) a Gellert-féle irány vált meghatározóvá: a természetes-
ség, a közvetlen hang, az oldottság - de még a retorikai alakítottságon, igé-
nyeken belül.11 Ez azt jelentette, hogy elvárták a rendezett felépítést (a 
bevezető és a záróformulák között a kifejtés, a bizonyítások meghatározott 
alakzatait); a szónoklattanban előírt legfőbb erényeket: a pontosságot, a vilá-
gosságot, az emelkedettséget; a megengedett természetességen belül pedig a 
művelt társalgás szintjét az igényes, a köznapit mellőző szókincstől kezdve a 
stílus választékosságáig. Bitnitz levelező könyvében például a „bizodalmas" 
levelekről írva hangsúlyozza ugyan az érzelmek nyíltságát; a „mulattató" le-
velekben megengedi a „szeszélyt", az elmésséget, de mindkét fajtájánál 
figyelmeztet a szónoklattani fegyelmezettség követelményeire: nem lehet 
érzelgős, túlzó vagy köznapi, világosság és mélység jellemezze.12 

Láttuk, hogy az érzelmek nyílt, intenzív kifejezése nem vagy csak nagyon 
ritkán jellemző Vörösmarty leveleire, vallomást, bensőséges rajzot lelkiálla-
potáról, érzelmeiről igen kevésszer írt (ha többször, és nem küldte el vagy el-
égette őket, az legalább ennyire jellemző). De nem problémátlan számára a 
megengedett természetesség, a „társalgás" stílusa sem. Deák azt írja, hogy 
„barátok között a' levelezés a' szíves beszélgetésnek pótolója", oly mértékig, 
hogy a kötetlen szóbeliséget követve lehet akár „üres levelet" is papírra vet-
ni (17/204). Vörösmartynál olvashatjuk ugyan, hogy „nem keresem a szava-
kat, leirom, a' mint tollamra jőnek" (17/95), de ugyanakkor elégedetlen e 
„beszélgetős" formával: „én most úgy írom ezen levelet, mintha veled be-
szélgetnék, sokat elhagyok mit elmondani, 's elmondok a' mit elhagyni kel-
lene" - írja Újfalvy Sándornak 1850-ben. Hozzáfűzhetjük, hogy ekkor az el-
hallgatás, a nem helyénvaló, az esetleg veszélyes kibeszélés (bujdosásáról, 
terveiről, gondolatairól) nyilván kényes helyzetére is utal. Ám a fenti mon-
dat, az egyéb családi beszámolók közé iktatva, mindenképpen vonatkozik az 
egész levél elégedetlenül nézett formátlanságára, s arra, hogy a kétféle köz-
lés között nem találta meg a számára elfogadható áthidalást (18/230-231). 
Joggal gondolhatunk erre, mert a társalgási, oldottabb, „természetes" formát 
már korábban sem vállalta problémátlanul. 1826-ban Stettnernek ír egy (ná-
la ritka) hosszú levelet, melyben helyesírási vita, a maga és a mások versei, 
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róluk alkotott vélemények, beszámolók különféle eseményekről váltogatják 
egymást, majd hozzáfűzi: „Szinte irtózom, ha végig nézem ezt a' rendetlen 
levelet; de nem tudom, mi hajt, olly türelmetlen vagyok, hogy máskép 
nem irhatok" (17/127). De még ez sem amolyan összegezésféle, a gyors el-
köszönés előtt még Kölcsey-verseket másol ide - valóban „rendetlen" levél. 
A „türelmetlenség" pedig nem csupán pillanatnyi állapotát jelzi, hanem in-
kább a műfajjal kapcsolatos idegenkedését, mert bármennyire elégedetlen is 
az általa megvalósított formával, rendezni sincs kedve, ereje - úgy látszik, a 
levél számára kívül esik a kidolgozásra érdemes írások körén. Találunk még 
számos, hasonló példát a meglévő gyűjteményben, de nyilván több is lehe-
tett, különösen a Fábiánhoz, Deákhoz írottak között. Deák 1827-ben tréfás 
feddéssel kezdi levelét: „Alig ha az epistolae obscurorum virorum sokat nem fo-
rog kezeidben; mert egy idő óta leveleid szint olly zavartak, olly homályosak, 
mint azoké... némelly leveleidben nem sokkal jobb az öszve függés, mint a' 
kadarka lével jól lakott Göcseji parasztnak okoskodásában" (17/183). A kifor-
dított leveleskönyv-cím is ékesen tanúskodik arról, hogy Vörösmarty mit 
sem törődött a rögzített, betartandó előírásokkal, a rend, a kifejtés, a világos-
ság követelményeivel; mint maga mondta, nem volt türelme hozzá. Érthető 
tehát, hogy mind a rendezett, mind a „természetes" formák helyett a rövid, 
a legszükségesebb mondanivalókat sorakoztató levél a leggyakoribb nála: 
„több rövid levelet írtál életedben, mint hosszút" - olvassuk Fábiánnál 
(17/195). 

Gyakoriságuk (különösen 1828 után) voltaképpen nem szorul bizonyításra 
- elég a kritikai kiadás 18. kötetének lapjait pergetnünk. Megjegyzendő vi-
szont, hogy e kurta írásokat barátai részéről többnyire szemrehányás követi, 
a maga részéről pedig mentegetőzés. Az előbbiek forrása nyilván és elsősor-
ban a szeretetteljes, a ki nem elégített érdeklődés; maga pedig fáradtságra, 
betegségekre, sürgető körülményekre hivatkozik (17/172, 18/72, 219, 248, 
255). Ám mindezen érthető, emberi indokai mellett is világos, hogy maga 
is tudatában van a kifejtés hiányának levelei bizonyos szabálytalanságának. 
A rövidre zárt mondanivaló meghatározza a megnyilatkozás formáját, a be-
szédmódot. Ilyenféle levelei elején azonnal a tárgyra tér: „Röviden csak arra 
kérlek, hogy Bajza munkáját semmi esetre Pesten ne nyomassátok" (17/287); 
„Titoknokunk másod tartománybiztos lett" - írja Döbrenteiről (18/67); „Ha 
meg vannak véve a' kért könyvek, ez alkalommal elküldhetnéd" (18/108); 
„Hallod-e György barátom, én Pápára készülök" (18/170) stb. A tény, a hír, 
a kérés tömörített leírását aztán leggyakrabban néhány soros toldalék köve-
ti, nem taglalás, nem magyarázatok vagy leírások. Karakteres példát nyújta-
nak a pesti árvíz idején írott levelei. Vörösmarty szállása ekkor veszélyez-
tetetté vált, átmenetileg beköltözött a távol levő Fáy András házába. Ponto-
san, szinte naponta tudósítja őt az épület állapotáról, az eseményekről 
(18/105, 106, 107, 108). Megírja, hogy hol, melyik falon jelentkeztek repedé-
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sek; melyik, biztonságosabb szobába vitte át ezüstjeit; miként próbálták ki-
szivattyúzni a vizet a pincékből, s hogyan folyt az vissza. Tényeket sorakoz-
tató levelek ezek, a látvány, a menekülők keltette lelkiállapot, személyes él-
ményei nélkül. A felsorolt, különböző tárgyú rövid levelek eklatáns példákat 
adnak ahhoz, hogy megállapítsuk e műfajban a Vörösmartyra általában is 
jellemző megnyilatkozást: a közlést, amely a már vizsgált, különféle diskurzu-
sokban, különféle tárgyaknál is jellemző volt. Jelenti ez a referenciális jelleg 
meghatározó voltát, jelenti az erős válogatást, a legfontosabb események, ál-
lapotok rögzítését, jelenti a körülírás nélküli, tömör megnevezést, s ha egyál-
talán sor kerül rá, megélésük kevés szavú, közvetlen kimondását vagy annak 
csak jelzését. Jelentésgazdag költészete mellett feltűnő a dimenzionáltság 
hiánya. Mint láttuk, leginkább az életforma szociológiai hátterének adalékai 
találhatók meg leírásaiban; visszafogott a fantázia; hiányzik a filozófiai, me-
tafizikai irányultság. Nem mondhatjuk, hogy ez a műfaj sajátosságából fa-
kad, hiszen van a kortársak között jellemző ellenpéldánk: Kölcsey levelezése. 

Vörösmarty legtöbbször valóban úgy írt, ,,a' mint tollamra jőnek" a sza-
vak, ahogy a helyzetek, kényszerek ösztönözték, lehetőleg röviden, a közlés-
re szorítkozva. Mint láttuk, a költészetére is jellemző irónia, önirónia belefért 
e szabad formába, de az egyszeri alkalom megnyilatkozásaként éppen kötet-
lenségük, stiláris szélsőségeik, erősen lefokozó önképük révén ki is válnak 
munkássága köréből. Annak is van nyoma, hogy olykor kínlódva kereste, s 
nem találta a megfelelő „gondolatot", „szót", olyannyira, hogy inkább félre-
tolta a levélírást. 1845-ben a nagyra becsült, a nagyon szeretett baráttól, 
Wesselényitől kér elnézést hosszú hallgatásáért: „De e' részben mentségem 
is van: nem találtam el a' szót, nem volt gondolatom elég méltó hozzád 's 
hozzám, mellyet annyi balgaság után olly visszás körülményekben szavakba 
foglaljak. Hallgattam; mert imádkoznom késő, káromkodnom sikertelen" -
írja (18/160), tanúskodva arról, hogy élt benne az igény a magához, a cím-
zetthez, a műfajhoz illő levélforma iránt, csak éppen megvalósítani nem tud-
ta. Ez után ugyanis nem a levél következik itt, hanem szokása szerint közlés 
és kérés: megszületett második fia, Wesselényit kéri keresztapának, majd 
címek nélkül említi folytatódó munkáit, jelzi barátja hiányát. 

Összegezésként elmondhatjuk, hogy Vörösmarty számára nagyon is prob-
lematikus műfaj volt a levél. Nyilvánosság funkciójú levelei illeszkedtek leg-
inkább kora elvárásaihoz; magánleveleiben bonyolultabb a helyzet. Literá-
torként tisztelte az írást, ismerte a levelezések szabályait, értékét, olvasta 
megnyerő példáit, s élt benne is a magához illő megnyilatkozás igénye. Alka-
ti zárkózottsága, kritikus, ironikus szemlélete és önszemlélete, körülményei, 
megvallott türelmetlensége inkább a szabad, a modernebb t ípusú forma mű-
velésére indította, ám ez, mint önbíráló, mentegetőző nyilatkozataiból kitűnt, 
nem elégítette ki. Vörösmarty „nem értett a levélíró mesterséghez" - írta róla 
Gyulai.13 Vagyis nem találta meg a kor és a maga kívánalmainak megfelelő, 
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szabadsággal-alakítottsággal, természetességgel-stiláris igényességgel ötvö-
zött saját műfaját itt (ahogyan például Kazinczy megtalálta). így érthető, 
hogy rossz, rest levélíró volt, nem érezte magáénak a műfajt. Fábián hosszú 
várakozás után többszörösen kérve kéri, hogy ha már levelet nem is ír, leg-
alább tudassa, hogy él (17/257, 260,266); Deák jelzi, hogy „talán már két esz-
tendeje is van", mióta nem írt, hogy csak a lapokból tud létezéséről (17/257, 
18/30). Maga is tudatában van vétkeinek, kertelés nélkül vallja be általános 
ódzkodását a műfajtól. Utazásról tért haza, számol be Fábiánnak: „Most már 
nyugott ember vagyok, 's talán birok annyi erővel, hogy egy levelet megír-
jak; mert nem képzelheted azt az erőlködést, mellybe nekem egy levélírás 
kerül" (17/234). Az „erőlködés" itt a mátrai úti beszámolóhoz szükségeltet-
nék, egy hosszabb, látványokról, élményeiről, netalán lelkiállapotáról szóló 
levelet kellene papírra vetnie. Ez azonban, éppúgy, mint a másik említett er-
délyi úti beszámolója az anekdotákat válogató eseményekkel, a hozzájuk iga-
zított tréfás, ironikus hanggal inkább amolyan tárcaféle, s nem egy barátnak 
szóló, bensőséges, személyes beszámoló. Voltaképpen enyhén szólunk, ha 
azt mondjuk, hogy Vörösmarty nem szeretett levelet írni. Maga ugyanis, ne-
kifohászkodva a második úti tudósításnak, kertelés nélkül, ugyancsak egyér-
telműen summáz: „a levél írás barátom, irtóztató dolog!" (18/69). 

Láttunk persze ellenpéldákat nála is: kedvvel írt, vallomásos megnyilatko-
zásokat, „vörösmartyas" részleteket, illetve gonddal, közéleti felelősséggel, 
öntudattal formált leveleket, az irónia és az önirónia mögé rejtett személyes-
séget a szabad formában. Vagyis azt, hogy levelezése a személyiség, a műfaj 
öntörvényűségével formálódott rá jellemzővé, s ezen belül változatossá. Mi 
pedig csak azt tehetjük, hogy különféleségével, szélsőséges műfaji változa-
taival, hiányérzeteinkkel is szembesítve tekintjük életműve sajátos részének. 
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