
 
Levél a kedveshez 

 
 
Május az újjászületett természet, a virágzás, ezzel együtt a fiatalság, a szerelem 
hónapja. A korábbi időkben, a hagyományos paraszti társadalom keretei között 
különösen májusban, ezt megelőzően pedig farsangban nyilvánította ki a legény, 
hogy mit érez a neki kedves lány iránt. Tavasszal a lánynak, háza elé májusfát 
állított, télen pedig a farsangi bálban megtáncoltatta. Már amennyiben erre 
lehetősége nyílott. Nem ritkán ugyanis a szerelmesek elszakadtak egymástól. A 
legényt elvitték katonának vagy lakhelyétől távol kellett munkát végeznie, és máris 
lehetetlenné vált a találkozás. Ugyanezt eredményezte, ha a lány városba ment 
cselédnek vagy egy másik országrészbe summásnak (mintegy félévi mezőgazdasági 
munkára). Ha igaz volt az érzelem, mély a kapcsolat, akkor megvárták egymást, 
végül is egymásra találtak. Addig pedig maradt számukra a levelezés. 
 
A XX. század első felében főleg a legények gyakran küldtek szerelmüknek (ahogy 
akkor mondták: babájuknak, szeretőjüknek) verses levelet. A magyar falvak népe 
Eötvös József iskolareformja után írástudó lett, levelet tudott váltani szeretteivel, 
ismerőseivel. Ebbe a körbe tartozott a szerelmes verses levél írása is. 
 
A verses levelek divatja a XVIII. század végén kezdődött, de a nép körében csak a 
XIX. század második felében terjedt el. Általánosságban elmondható ezekről az 
írásokról, hogy lírai tartalmú, nehézkes rímelésű, hosszú és eltérő szótagszámú 
sorokból álló alkotások, melyeket strófákba se tördeltek. Jórészt kompilációknak 
tekinthetők, azaz népdalok, népies műdalok soraiból, ponyvanyomtatványok, 
naptárak szövegéből, levélmintákat tartalmazó kiadványok egyes részeiből állították 
össze. A falusi, városi, vásári írástudók munkái aztán kéziratos formában terjedtek a 
lányok-legények közt. Bemásolták saját füzetükbe (amit daloskönyvnek, 
nótáskönyvnek, katonakönyvnek neveztek), és aktualizálva küldték el a címzettnek. 
A verses levél tehát nem a küldő személy egyedi alkotása, hanem az írástudó nép 
szellemi kultúrájának sajátos terméke. Nem vethető össze a balladákkal vagy a 
népdalokkal, azok szépségével, csiszoltságával. Ám tükröződik benne népünk 
érzelmi világa és kultúrájának összetettsége. 
 
Több mint száz évvel ezelőtt a fővárosból, Budapestről az egyik Székesfehérvár 
melletti faluba küldte zárt levelezőlap formájában szerelmes levelét egy legény. (A 
személy- és településnevek közlését a kegyeleti és személyiségi jogra figyelemmel 
mellőzöm.) A címzett lány neve elé – a kor szokásának megfelelően – a 
„Szépreményű” jelzőt tette a levélíró. A postai bélyegző szerint a levelet 1904. január 
14-én adták fel Budapesten, ám a másik pecsét szerint 1905. január 15-én érkezett a 
községbe. (Vélhetően valamelyik helyen rosszul állították be a dátumot a bélyegzőn.) 
A levél szövege a szerelmi frazeológia ismert elemeit vonultatja fel, mégis kifejezi 
írójának, azaz másolójának egyéni érzelmeit: 
 
Itt írom levelem reszkető kezemmel, 
Olvasd el kedvesem könnyező szemekkel 
Sokszor szeretném én is olvasni leveled 
Mert ez könnyítené bánatos szívemet. 
Nem találok tollat, mellyel leírnám, 
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Szívemnek bánatos titkát. 
Nagy bánat nyomja a szívemet, 
Hogy a sors ily messze elhozott mellőled. 
Ha visszagondolok gyenge kis arcodra 
És mikor hajthatom fejemet válladra. 
Jaj de messze vagyok e boldog élettől 
A sors messze elvitt kedves ……-től (a lány keresztneve). 
Jóisten megsegít, csak őbenne bízunk, 
Ki Istenben bízik, sohasem csalatkozik. 
Most már ha távol vagyok is tőled, 
Azért nem feledlek el, mert szívem 
Csak érted dobog. 
Forró hű szerelmével 
Hogy is tudnálak feledni, 
Hiszen te vagy mindenem 
Örömöm és boldogságom, 
Szerelmem és életem. 
Bár az idő gyors szárnyakon, 
Észrevétlen elhalad. 
De irántad hű szerelmem 
Mind örökké megmarad. 
Ha majd egykor halálunkkor 
Egymástól el is válunk, 
Odafenn egy szebb hazában 
Majd ismét találkozunk. 
Ezzel bezárom levelem, 
Maradva irántad szerető szívvel. 
…… (a legény teljes neve) 
Választ várok Bpesten 
Mert csak az vigasztal, 
Ha lehet nem soká hazamegyek, 
Jó egészséget, Isten veled. 
 
A legény a számára készen álló verses levelet vélhetően alig alakította, alig 
aktualizálta. Csak a neveket és a helyszínt, Budapestet írta be a szövegbe, de ezzel 
rögvest személyessé tette a költeményt. Abban az időben már önmagában a 
levélírás az udvarlási szándékot fejezte ki, a vers tartalma pedig egyértelműen 
szerelmi vallomásnak felelt meg. Igazi híradást nem is tartalmazott a levél, mely a 
szerencsés véletlennek köszönhetően maradt fenn napjainkig. Hasonló levelekről 
egyébként számos adatunk van Székesfehérvár környékéről. 
 
Az itt közölt verses levélre is igaz mindaz, amit általában az ilyen tartalmú 
alkotásokról fentebb elmondtunk. Azon túl szembeötlő még a bánatos, kesergő 
hangulat, az Isten segítségébe vetett hit, a szerelem többszöri kinyilvánítása, a 
távolság felemlegetése, a bizakodás még a halálon túli találkozásban is. A levél 
szerkezetében jól elkülöníthetők a kezdő és a záró sorok. Az előbbiek a levélírásról 
és a küldő lelki állapotáról, az utóbbiak a válaszvárásról és a mielőbbi találkozásról 
szólnak. A levél középső része a szerelem megvallása. 
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Kérdés ezek után, hogy miként alakult a későbbiekben a szerelmes fiatalok sorsa, 
egybekeltek-e? A válasz megadásához néhány személy szíves segítségére is 
szükség volt, melyet több településről kaptam meg. Kiderült, hogy az akkor 22 éves 
legény nem a lány falujából, hanem a szomszédos községből származott, és minden 
valószínűség szerint a levél megírásakor katonaidejét töltötte Budapesten. 
Leszerelés után visszakerült saját falujába, de a lány nem lett a felesége. Ő ugyanis 
20 évesen, a levél kézhezvételét követő év farsangjában, 1906. január 23-án egy 
másik legénnyel, egy falubelijével kötött házasságot. 
 
A katonaélet nehézségei, keservei közepette a besorozott, szülőföldjüktől távolra 
került legények sokszor küldtek verses levelet szüleiknek, testvérüknek vagy 
kedvesüknek. A katonák közt szóban vagy írásban terjedtek az ehhez szükséges 
költeménytípusok. A levélíró legényben a bánatos szerelmi érzésen túl adott lehetett 
az az érzékenység, mely a vers leírásához és elküldéséhez vezetett. Ugyanis a 
későbbiekben községében mint tájékozott, művelt, érdeklődő, fúrni-faragni is szerető 
középparaszt embert tartották számon. Kellő tekintéllyel bírt, a református egyház 
presbitériumába is beválasztottak. Felesége egy harmadik községből származó 
hajadon lett, házasságukból három gyermek született. 
 
A fiatalkori szerelem azonban nem múlhatott el nyom nélkül, mert az egykori legény 
unokájának máig úgy rémlik, hogy egy-egy haragosabb pillanatában a feleség fel-fel 
emlegette férjének fiatalkori szerelmét. Talán az se véletlen, hogy a vers címzettje 
haláláig megőrizte a levelezőlapot. 
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Képmelléklet: Székesfehérvár a XX. század elején 
 


