
ADATTÁR 

LÁSZLÓ JÓZSEF 

IRATOK A VÖRÖSMARTY HALÁLÁVAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK 
TÖRTÉNETÉHEZ 

1855. november 19-e gyászos emlékű napja irodalmi és nemzeti életünk történetének. 
Bár a szomorú esemény előre vetette árnyékát, Vörösmarty elmúlása, a Szózat költőjének 
halála nyomán mély lehangoltság, megrendültség s pótolhatatlan veszteség érzete lett" úrrá 
országszerte. 

Az események maguk, melyekben a nemzet gyásza és a költőkirály iránti tisztelete 
e napokban egymást követően megnyilvánult, közismertek. Ismeretesek kétségkívül az okok 
is, amelyek a gyász és a kegyelet minden megnyilvánulását ezúttal pilitikai eseménnyé avat
ták. Ilyeneknek érezte azokat az elnyomó hatalom, de ilyeneknek fogta fel azokat maga a 
gyászoló nemzet is, a »sors-alázta hon« egész szenvedő népe, melyet .új gyászában az a tudat 
vigasztalt és erősített meg némileg,, hogy költője koporsójánál végre'kisírhatja magát. A 
magyarság, elsősorban a főváros népe a szabadságharc bukása után Vörösmarty koporsójánál 
talált először alkalmat és lehetőséget arra, hogy magyar öntudatáról bizonyságot tegyen, s 
puszta tömörülésével, gyászkíséretben való felvonulásával néma tüntetést rendezzen azellen az 
idegen hatalom ellen, mely legféltettebb kincsétől, politikai szabadságától fosztotta meg, 
melynek üldözésétől kevéssel előbb magát Vörösmartyt rs csak szerencséje s Haynau bosszús 
kegyelme mentette meg. 

Ismeretlenek, vagy nem eléggé ismertek azok a nézőpontok, amelyek szerint az elnyomó 
hatalom, s annak egyes illetékes exponensei az eseményeket akkor megítélték, — valamint 
az egykorú kormányhatóságoknak az eseményekkel foglalkozó iratváltásában és rendeletei
ben megnyilvánuló ellenséges felfogása.1 

Ezeket az iratokat addig, amíg a Monarchia fennállt, a bécsi központi levéltárak egyike—a 
Kriegsarchiv — őrizte s rejtette el a magyar szemek elől. Most, hogy visszakerültek hozzánk, 
ide, fővárosunkba, ahol annak idején nagy titokban megszülettek, — most, amikor a századik 
évforduló bennünket emlékezésre indít, — nem lesz talán érdektelen ezeket az iratokat tar
talmukban, s legalább egy részüket szövegezésükben is megismerni. Vannak köztük olyanok, 
amelyeket nem annyira a tárgyi tartalom, mint inkább a megfogalmazás módja, a stiláris 
tulajdonságok s az azokban 'jelentkező szubjektív érzelmi megnyilatkozások tesznek ma 
számunkra érdekesekké. Ezekben nyilvánul meg legőszintébben az a szellem, amely a kormány
hatóságoknak, illetve azok egyes megbízottainak az eseményekkel kapcsolatos ügyködését 
irányította. 

S vajon miféle érzések, milyen gondolatok ébredhettek 1855. őszén az elnyomó hatalom 
képviselőjében akkor, amikor azt látta, hogy a magyarság, Pest, Buda népe érzelmileg teljes, 
tökéletes egységbe forrva áll Vörösmarty koporsójánál, s egészen rendkívüli előkészületek 
után nemzeti gyászt kifejező ünnepi külsőségek közt ad végtisztességet költőjének? A szóban 
forgó hivatalos ügyiratok ismerete nélkül is tudni lehet, hogy az osztrák megfigyelő, mint 
a Bach-féle »Einheitspolitik« eszmevilágának képviselője kedvetlenül, ingerültségig fokozódó 
kedvetlenséggel szemlélte az eseményeket. Bosszankodott azon, hogy a főváros népe a hat évi 
politikai,-nevelés teljes eredménytelenségét mutatva, tüntető egységben áll oda a hazafias 
érzések költőjének ravatala köré, s hódol egy olyan szellemi vezére emlékének, aki, mint 
aktív politikus is a levert nagy rebellió hívének mutatkozott. Ez a bürokrácia megbotrán
kozott azokon a szerinte eltúlzott külsőségeken, amelyek a hivatalos felfogás és az Einheits
politik tanai szerint csak a »Landesfürst«, a »Landesvater« halála esetén volnának megenged-
hetők. Gyászkeretes napilapok egy költő, egy magyar költő halálának közlésére? Miféle ömlengő 
túlzás ez, s micsoda vakmerő szabálytalanság? Vajon mit tennének a magyar lapkiadók akkor, 

1 A szóban forgó iratokat ma az Országos Levéltár őrzi, a Militär und Civil Gouvernement 44/10 
számot és »Polizei-Section 1855« feliratot viselő iratkötegének 7494. számú convolutumában. A »Vörös-
marty-s Tod« feliratú pallium mintegy 35—40 darab különböző ügyiratot és nyomtatványt tartalmaz. 
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ha nem egy költőnek, hanem az uralkodónak, vagy a felséges uralkodóház valamelyik tag
jának halála hírét kellene közölniök? Micsoda eszközeik volnának akkor ennek a sokkal 
nagyobb, ennek az egyetlen, igazi nemzeti gyásznak a kifejezésére? Móresre kell tanítani 
a magyar lapkiadókat, hogy a »gutgesinnt« állampolgár érzelmeit sértó' ilyen célzatos illetlenség 
meg ne ismétlődhessék valamikor. 

Az osztrák megfigyelő nemcsak a lapkiadók eljárását találja megrovásra méltónak. 
Bosszúsággal nézi végig magát a nagy temetést is, a Vörösmartynak adott végtisztesség 
minden jelenetét. Megbotránkoztató tüntetést, újabb célzatos túlzást lát abban, hogy a közön
ség, mely máskor csak a Ferenciek teréig szokta kísérni a gyászkocsit, most tovább halad á 
Rókus-kórházig, s csak ott kezd szétoszlani. Még nagyobb feltűnést kelt az arisztokrácia 
magatartása. A mágnások, a gyűlölt ókonzervatívok viselkedését emberünk különös éber
séggel figyeli. Látja, hogy a magyar arisztokrácia tagjai mind ott vannak a gyászmenetben. 
Nemcsak azok, akik állandóan a fővárosban laknak, vagy átmenetileg itt tartózkodnak. 
Vannak köztük olyanok is, akik csak azért utaztak fel vidéki lakóhelyükről, hogy a temetésen 
részt Vehessenek, megjelenésükkel tüntessenek. Nem válnak ki a mágnások a gyászkíséret 
tömegéből még a Rókus-kórháznál sem. Tovább ménnek. Ott vannak a temetőben is, s a sírnál 
végzett szertartás idején is ott állnak a gyászoló családtagok körül. íme, milyen meggyőző 
bizonyítéka ez annak, hogy az udvar, igenis, méltatlanokra pazarolja kegyeit. A magyar mág
nás, akitől uralkodó és kormány jó példaadást várna, hálátlanul megfeledkezve jótevője 
iránti kötelességéről, a papsággal (»Hierarchie«) és az értelmiséggel egy követ fújva, az elemi 
erővel feltörő nemzeti érzés és erő legfőbb hordozójának szerepében tetszeleg a világ előtt. 

Az események között csak egy van az osztrák megfigyelő tetszésére. Az, hogy gyász
beszédek nem hangzanak el sem a sírnál, sem a templomban a requiem után. De jól tudja, hogy 
ez is csak a rendőrhatóság bölcs intézkedéseinek köszönhető. Mert a megjelent tömeg épp'en 
ezeket a beszédeket várta a legnagyobb érdeklődéssel. Szeretett volna az ünnepi szónokok 
ajkáról valami politikailag fontosat hallani. Valamint, ami nacionalista vágyait, reményeit 
igazolja, s egy — hite szerint — jobb jövő eljöveteléhez fűzött balga reményeit megerősíti. 
Tudja emberünk azt is, hogy ezeknek ^ várakozásoknak kezdetben volt is valami alapjuk. 
Mert Vörösmarty az Akadémiának is tagja volt, s köztudomás szerint az Akadémia részletes 
programot dolgozott ki a maga gyászának s a költő családja iránti részvétének kifejezésére. 
A program szerint a sírnál az elnöknek,2 Eötvös Józsefnek kellett volna gyászbeszédet tar
tania. Eötvös — »a nemzeti szokásoknak megfelelően« — rögtönzött beszédben kívánta 
méltatni az elhunyt költő érdemeit. A rendőrhatóság ezt »aus Vorsicht« nem engedte meg. 
Ragaszkodott hozzá, hogy Eötvös az elmondandó beszéd szöveget neki előzetesen mutassa 
be, mire Eötvös — ebben a döntésben a személye, illetve szónoki képességei iránti bizalmat
lanság jelét látva — a beszéd megtartásáról sértődötten lemondott. Tudni véli a megfigyelő 
azt is, hogy a pesti közönség, mely a rosszindulatú hírek terjesztésében most önmagát múlja 
felül, hasonló intézkedésekben látja okát Toldy Ferenc és Kubinyi Ágoston visszalépésének 
is. Hallott már a hátramaradt családtagok javára indítandó országos gyűjtés tervéről is. 
Természetesen ebben is a hazafias tüntetés szándékát látja, olyan megmozdulást, amelynek 
megindítói megfelelő sajtópropaganda útján alkalmat akarnak nyújtani minden magyarnak 
arra,, hogy nyilvánosan tanújelét adhassa politikai érzületének, s hazafias érdemeket szerez
hessen. 

Ilyen gondolatok, ilyen megfigyelések és érzelemnyilvánítások teszik a tartalmát 
az alább bemutatott, hivatalos német nyelvű ügyiratnak, mely három nappal a temetés után 
nyilván a politikai hatóság tájékoztatása céljából készült és került a várbeli Szent György 
téren székelő cs. kir. katonai és polgári kormányzóság, a »k. k. Militär und Civil—Gouver
nement für Ungarn« illetékes referensének íróasztalára, hogy mint megbízható helyzetjelentés 
az esetleg szükséges hivatalos intézkedések alapjául szolgálhasson. Látszik, hogy belső hasz
nálatra készült. Sem címzés, sem aláírás, sem keltezés nincsen rajta. Ezért ma már nagyon 
nehéz volna megállapítani azt, hogy ki volt az írója. De egészen bizonyos, hogy nem kinevezett 
státusbeli hivatalnok vetette papírra ezeket a gyűlölködő sorokat, hanem azoknak a titkos 
munkatársaknak, azoknak a besúgó konfidenseknek egyike, akik a Bach-korszakban a lakos
ság politikai ellenőrzésének legmegbízhatóbb közegei voltak, s az egyenruhás rendőrtestület 
mellett, azzal együttműködve a legnehezebb feladatokra vállalkoztak. 

Amint mondottam, az irat szövege elsősorban az osztrák megfigyelő érzület- és gondolat
világát feltáró tartalmával, kajánul gunyoros és szarkasztikus fogalmazásával tarthat számot 
érdeklődésünkre. Az a hangnem, melyben irója a tárgyalt eseményekről, azok szereplőiről, 
az ünnepelni szerető magyar nép szokásairól beszél, és a mód, ahogyan a történteket magya
rázza, mindennél jobb értékmérője annak a bevezető sorokban említett atyai oltalomnak és 
gondoskodásnak, amelyben Bach képmutató kormánya Magyarország népét, ezt a — nézete 

1855-ben Eötvös másodelnöke volt az Akadémiának. 
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szerint — vezéreitől rossz útra terelt, megcsalt népet részesíteni »feladatának és kötelessé
gének tekintette«. 

Nem készítettünk magyar fordítást a jeles írásműről. Nehéz is lenne visszaadni magyar 
nyelven az ironikus szöveg minden stilisztikai jellegzetességet, a választott szavak és kifeje
zések minden árnyalatát. Ügy, ahogy írója papírra vetette, szószerint, betűhű másolatban 
adjuk át ezt a tajtékzó magyárgyűlölettel,stréber szolgalelkűséggel megírt szöveget olvasóink 
ítéletének. 

Das Hinscheiden des grössten schöpferischen Geistes einer Nation (wie Vörösmarti) 
u. zwar in deren Hauptstadt selbst, allwo der Sitz u. Mittelpunkt ihrer Aristocratie u. Intelli
genz, besonders jedoch, wenn dieselbe, wie die Magyaren-Nation, nachdem sie kaum erst 
durch eine grosse Prüfung gegangen, gleichviel ob mit, oder ohne Grund, mit besorgniss
vollem Auge in ihre nächste Zukunft blicken zu müssen glaubt, — ist zweifelsohne in aus
nehmendem Masse geeignet Symptome emporzutreiben, deren Kenntnissnahme nicht ohne 
Belang sein kann für eine Regierung, deren väterlicher Hut und Obsorge die fernere Pflege 
dieser Nationalität selbst, gleichsam von oben, dazu noch unbedingter Massen anheimgestellt 
ist. 

Pestinaplo, der vorzüglichste Träger der Nationalbesorgnisse, in einem Real-Lexicon 
wohl als National-politische Sondergelüste zu bezeichnen, bezüglich dessen Nummer mit der 
Ankündigung der Trauernachricht erschien in voller, fürstlicher Trauer; derselben 
Ränder umdüsterte der ganzen Länge und Breite nach ein breiter, schwarzer Streifen, als ob 
sie das Hinscheiden des Landesvaters selbst zu verkünden hätte. 

Alle die übrigen Blätter magyarischer Zunge thaten ein Gleiches mit dem einzigen 
Unterschiede, dass nicht die ganze Nummer, sondern die Trauerkunde allein schwarz umrändert 
war. Von dieser Regel bizarrer Schwarzkünstelei machte bloss das halbamtliche Budapesti 
Hirlap eine staatsmännisch-weise Ausnahme, und dasselbe glaubte die Trauerkunde in die 
bescheidene Spalte für Notizen und Alltagsneuigkeiten ohne in deren Alltagstoillet auch nur 
eine Falte zu krümmen, ganz einfach einregistriren zu müssen. 

Hiefür wurde jedoch gchon gestern Nachmitta'gs deren Redakteur die schmeichelhafte 
Auszeichnung zu Theil :.ein junger Naseweiser, Schwarzseher im Kaffeehause »zur Krone«, 
als er in der fraglichen Nummer Budapesti-Hirlaps die obligate gestreifte Schwärze vermisst 
hat, zerriss nämlich dieselbe entlang Angesichts der gesammten Kaffeebruderschaft, und, 
indem er den Redakteur gleichzeitig einen Verräther (haza áruló) geheissen, machte sich 
aus dem Staube. 

Den Trauerzug machte alle Welt mit ; das Diplomatische Korps der Privat National
ökonomie, die Magnaten waren dabei vollzählig ; mehrere, wie z. B. einer der Barone Liptai 
kam ausdrücklich hierwegen aus der Umgegend herbei. Der Trauerzug selbst machte nicht, 
wie sonst auf dem Franziskaner Platz halt; anstatt da ein Ende zu machen, verlängerte er 
sich vielmehr bis zum Rochus Spitale hin. 

Doch der hohe Adel beider Geschlechter, von einer Menge Privatdilletanten und 
Liebhabern zu Fuss umrungen, fand es hochnobel und schicksam, oder doch rathsam, in 
seinem national-ökonomischen Differenzial-Calcül, sich bis an das nunmehr ewige Grab 
dieses einzigen Nationalgenies in Corpore zu begeben. — Reden wurden keine gehalten, 
u. zwar weder gestern an der Stätte, noch aber heute (22/11) nach Beendigung des grossartigen 
National-Requiems beim vollgepfropften (Gottes) hause. Während des Todtenamtes fragte man 
einen zugegen gewesenen Deutschen ; Wie kommt ihnen dieses statistische Ziffer der 
oesterreichischen Wohlfahrt vor? . 

— Statistische Ziffern kommen einem Realkredit und Realprotest gegen imaginäre 
Grössen gleich! — war die'Antwort. 

Dass da, wo das Nationalgenie, das — einzige — Vermögen Worte aus nichts zu schaffen, 
auf ewige Zeiten zu Grabe getragen wird, auch tüchtig wenigstens von der heiligen Redner-
Bühne herab, gleichsam vom Amtswegen gesprachmeistert" werde, — dass bei solch einem 
Anlass der ganze Schwärm der National-Figuren und Hyperbole sich mit poetischer Licenz, 
mit der echt wortkünstlerischen Genie-freiheit nach Herzenslust ergehen werde : dies war die 
einzig frohe Aussicht der bunt-trüben Menge, als sie zuerst die Trauerkunde vernommen. 

Der Magyaré freut sich nun einmal stets in vorhinein, wenn er aus vollem Halse 
»éljen« schreien könne, und wäre es bloss aus Anlass eines Todes. 

Die Menge, gleichviel ob intelligent oder brutal, vornehm oder gemein, täuschte sich 
in ihrer instinktiven Vorsicht auch diesmal nicht. Der Verewigte war nämlich eine Art Alt
gesell unter den Junggesellen der National-Gelehrtheit. In deren ausserordentlichen Sitzung 
wurde auch deshalb verabredet: 

Zuerst die von dem Todten Verlassenen mit einer Trauervisit in Corpore zu erfreuen ; 
dann durch ihren Präsidenten Br. Ótwó's, des Todten und dessen Verdienste bei dessen Be
stattung zur Erde geziemend zu gedenken, — endlich 
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aber zur Beseitigung der pecuniären Verlegenheit der Zurückgelassenen auf eine der 
Nation würdige Weise das Geeignete zu tlrun. Das heissersehnte akustische Spectakel einer 
National-Trauerrede blieb jedoch zur grössten Verstimmung der Menge aus, und zwar, wie 
es die redselige Menge wissen will, rein vom Amtswegen. 

Br Őtwó's habe der Natonalsitte gemäss — wenigstens anscheinend — extemporiren 
wollen ; und die k. k. Polizei-Behörde habe bei der diesfalls physischen Unmöglichkeit einer 
vorläufigen Einsichtname gleichsam aus Vorsicht, den etwaigen Unvorsichtigkeiten und 
blamirenden Schnitzern des Redners zuvorzukommen, demselben ganz einfach die Wahl 
zwischen ganzlichem Stillschweigen oder einem methodischen Einlernen gelassen. — 

Der Baron habe jedoch darin eine Art Misstrauensvotum gegen sein bewährtes Rede
talent und Sprachfertigkeit erblicken wollen, und resignirte sich zu,einem populär eloquenten 
Silentium. 

Die Menge geht jedoch noch weiter, und setzt ein ganz analoges Gerücht auch in Betreff 
des Secretärs der gelehrten Gesellschaft Franz Toldy, so wie des Kustos vom National-Museum, 
August v. Kubinyi im Umlauf. Auch sie hätten von ihre Nationalkunst zu extemporiren bei 
dieser Trauer-Äff aire einige Muster zur Belustigung der Menge, zum (allgemeinen) Besten 
geben wollen. Doch auch sie beide, eben so wie dér Baron hätten wenig Lust auswendig zu 
lernen, oder sogar eine extra-ordinäre wörtliche Vorlesung zu halten. 

Zur Linderung der Noth, worin sich die Familie des Verstorbenen befindet, hätten 
endlich, nach der Versicherung der stolzen Nationalfama, die Besseren der Nation, die Opti-
maten, die optimistischen, hoffnungsvolleren Magnaten auf das famoseste gesorgt: hiernach 
hätten dieselben 50 Tausend Gulden CM in einem Nu unterschrieben, d. h. sich zu Schuldnern 
•der Familie bis zu diesem Betrage erklärt, und gleichzeitig verbunden, die bezüglichen Inte
ressen im Betrage von 3000 f. der Familie alljährlich auszufolgen. 

Mit der Vollbürtigkeit der Kinder träte erwünschten Falles für diese freiwilligen Sub-
scribenten zur Nationalschuld die Pflicht, gegen halbjährige Aufkündigung die gerichtlich 
strenge Pflicht der Heimzahlung der ganzen Theil-Schuldbeträge. Nach einer anderen Version 
sei dies jedoch nur noch ein pium desiderium der Besseren der Nation : und man wolle zuerst 
von der Regierung ermächtigt werden, im Wege journalistischer Provocazionen der ganzen 
Nation Gelegenheit zu bieten, sich dabei ein National-Besserschaftszertificat ins Verdienen zu 
bringen. 

Um sich kurz zu fassen : 
Die ganze Trauer-Angelegenheit wird im Publikum als eine der National-Intelligenz und 

Aristocratie überraschend willkommene Gelegenheit angesehen, ihre Lebensfähigkeit, eigentlich 
Lebenslust thatsächlich zu demonstriren, gegen deren Anzweifelung Angesichts der Welt 
bruyanter und brillianter Massen zu protestiren. 

Kívül (hátiratban) : 
N. 7590 Pz. -

Mit Nr 7567. bereits erledigt, somit unter Kenntnissnahme ad acta, — Ofen, am 
30/11. 855. 

R. 30/11. (Olvashatatlan kézjegy). 

Ennek a jelentésnek megszerkesztésével és beküldésével azonban a jelentéstevő személy, 
az osztrák »Nationalgenie« eme kiváló képviselője feladatát még nem tekintette megoldott
nak. Érezte, hogy neki lesz még mondanivalója ezzel az üggyel kapcsolatban. Egész munkát 
akart végezni, hogy jól megoldhassa rendkívül fontosnak érzett feladatát, melyet maga így 
határoz meg : a magyar értelmiség, a kormányzat iránt ellenséges magatartású elemek pul
zusát időnként gondosan megfigyelni, annak esetleges rendellenességét észrevenni, s róla 
— miheztartás végett — a magas kormányt idejekorán értesíteni. Csak az alkalomra várt 
tehát, hogy újra megszólalhasson. Hamarosan megtalálta azt is. És pedig akkor, amikor 
— mint írja, — a Magyar Sajtó november 25-én megjelent 122. számának vezércikkében 
foglaltakról tudomást szerzett. Megírja tehát második jelentését, melyben ennek a vezér
cikknek a politikai helyzetet jellemző, szimptomatikus jelentőségére hívja fel a kormány 
figyelmét. A magát referensnek nevező, és prófétának érző konfidens szerint az említett 
vezércikk fontossága rendkívüli. Tartalma világos bizonyítéka annak az első jelentésében foglalt 
megállapításnak, hogy az egész nemzeti mozgalom, mellyel annak vezetői a »Reich keleti 
felében, a Reichshälfte többi nemzetiségei rovására méltatlanul és jogtalanul« előjogokat 
akarnak a magyar elem számára kiharcolni, — ez az egész mozgalom nem egyéb, mint a magyar 
értelmiség saját külön, önző kezdeményezése, a nemzet nyugalmát feldúló erőszakoskodása, 
melyhez a magyarság tömegeinek semmi közük nincsen. 5 éppen ezért úgy véli, hogy az, 
mint az összbirodalom érdekeit, s azokkal együtt a magyarság érdekeit is súlyosan veszé
lyeztető mozgolódás minden eszközzel elfojtandó. Amint a maga bizarr képekkel élénkített, 
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szenvedélyes stílusában mondja : »be kell tömni a Magyarországon elemi erővel feltörő nem
zeti életkedv minden forrását, mert különben a kormány legfontosabb célkitűzései: a nagy 
birodalom újjáalakítása, »die durchgängige Einheit«, — »die immerdar angenommene Einheits
regel« kerülnek ismét veszedelembe. 

Ennek a második beszámolónak is az az alaptétele, hogy a magyar értelmiség és a 
magyar arisztokrácia vezérei, ezek az »alles rosenroth sehende Optimaten« a bennük parázsló 
nemzeti vágyakat, diese »akatholische, einheitscheue Sonder-Passion des Patriotismus« az 
egész magyarságban lángra akarják lobbantani. Ennek a megállapításának legfőbb bizonyí
tékát a szóban forgó vezércikk befejező soraiban látja, ahol a cikkíró a Vörösmarty halálával 
kapcsolatos elmefuttatását ezzel a javaslattal végzi: »Állítsunk fel végre már községi könyv
tárakat.« Hiszen — így érvel javaslata mellett az inkriminált cikk írója — mivel állíthatna 
a nemzet méltóbb emléket a Szózat költőjének, mint azzal, hogy a magyar irodalom nép
szerűsítésére országszerte kölcsönkönyvtárakat, legalább 2000 községi könyvtárat alapít, 
s ezeknek a könyvtáraknak alapját a most elhunyt költőkirály műveinek beszerzésével veti 
meg. 

No, csak ez hiányzik még! — véli a minden magyar Sonder-Passion háttérbe szorí
tására felesküdt, gunyoros osztrák besúgó. Mi lenne ennek a folytatása? S mi a vége? Még 
elképzelni is rettenetes! »Kétezer községi könyvtár, kétezer aranysujtásos, aranysarkantyús, — 
színtiszta nemzeti parfó'mmel illatosított népkönyvtár, németbosszantó, borshoz és papriká
hoz hasonló, bódító radikális fűszerekkel ízesítve!« Uramfia! Mi lenne ez egyéb, mint meg
annyi állandósított londoni meeting en miniature? Mi más lenne ez, mint megannyi hazafias 
egyesület? Mi más, mint kétezer védegylet a javából, melyeknek mindegyike nem a kultúra 
terjesztésében, hanem a szőkehajú, kékszemű német szellem termékeinek becsempészése elleni 
harcban látná feladatát stb., stb. — »íme, — folytatja tovább büszke önelégültséggel a magát 
prófétának érző denunciáns — mennyire igazam volt akkor, amikor első jelentésemben rámu
tattam a mostan, Vörösmarty halálával kapcsolatban erősebb hullámokat felkavart hazafias 
magyar mozgalmak nagy jelentőségére. Veszedelmes ez a mozgalom magában véve is. Hát 
még,ha szövetségest is talál az önző,kereskedői spekulációban! "Mert a besúgó ennek a szövet
kezésnek a jeleit is látni véli már. Ott van bizonyítékul a Pesti Naplónak egy nappal előbb, 
november 24-én megjelent száma azzal a hirdetéssel, amelyben Kilián György könyvárus a 
lap olvasóit értesíti, hogy Vörösmarty műveinek még raktárban levő 500 példányát a költő 
családja javára kívánja kiárusítani. Még pedig úgyj hogy az eddig leszállított árakat megszün
teti, és a teljes összegű eladási ár egy harmadrészét (tehát kétezer pengő forintot) a költő 
családja számára ajánlja fel. 

Egyébiránt ez a hirdetés — írja tovább a besúgó — egy másik »tény« bizonyítására is 
alkalmas. S az impertinens német hírszerző itt arra a »tényre« kívánja fölhívni a kormányható
ságok figyelmét, hogy Vörösmarty nem is volt az a szellemi nagyság, aminek a hazafias agi
táció most feltünteti. Hiszen amíg élt — így érvel^alád állítása mellett — műveit a magyar
ság nem is vásárolta. Azokat a kereskedői spekuláció — lám — még leszállított áron sem tudta 
értékesíteni. Ha ezek a művek (melyeknek megjelölésére emberünk — gúnyolódásának tob
zódó szemtelenség ével — itt a »Genie-Specereyen« kifejezést használja), valóban kitűnőek 
volnának, ha azoknak kiválósága valódi, s nem a költő halála után felfedezett »posthume 
Superfeinheit« volna, akkor azokat a magyar olvasóközönség már régen, még a költő életében 
elkapkodta volna. Megtalálták volna vevőiket ezek a kötetek sokkal előbb, amikor az ország
ban még nem nyílt tere a gyász és a részvét érzelmei mögött megbúvó hazafias agitációnak. 

Érezni lehet, hogy a jelentés írója, a magát referensnek nevező és prófétának érző kon-
fidens itt, ennél a témánál van legjobban a maga elemében. Itt igyekszik igazán a gúnyos 
ötletek, a szatirikus szellemesség mesterének mutatkozni. A három utolsó bekezdésben, 
ahol arról beszél, hogy a Vörösmarty családjáról való tervezett akadémiai gondoskodás is 
azok közé a megmozdulások közé tartozik, amelyek — a látszattal ellentétben — nem a költő 
emléke iránti őszinte tisztelet spontán megnyilatkozásai, hanem aggasztó jelentkezési formái 
a költő halálával kapcsolatban új erővel jelentkező nemzeti függetlenségi gondolatnak. Hiszen 
köztudomású, hogy Vörösmarty, akinek hátramaradt hozzátartozóit a hazafias felbuzdulás 
most a legnagyobb áldozatkészséggel veszi oltalmába, ennek az áldozatkészségnek saját személye 
iránti megnyilatkozását soha nem élvezhette. Szegénységéről, anyagi gondjairól, amíg azok
kal maga vívta küzdelmeit, soha sem vettek tudomást tisztelői, az irodalompártoló, lelkes 
hazafiak. Teljes részvétlenséggel kellett a költőnek találkoznia akkor is, amikor — nem sok
kal halála előtt — nehéz helyzetében arra az elhatározásra jutott, hogy műveinek még meg
levő köteteit Toldy Ferenc segítségével próbálja eladni. Toldy, számítva az »optimaták«, 
a mágnások megértésére, magára vállalta a kellemetlen »házaló munkát«, csakhogy Vörös
marty kénytelen ne legyen »utcaft koldus módjára alamizsnát kéregetni. De hiába! A nagy
méltóságú hazafiak keblében még Toldy etiquetteszerűen finom házalóművészete sem volt 
képes felebaráti szeretetet kelteni, vásárlókedvet ébreszteni. Nem tudott eladni egyetlen egy 
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példányt sem. Persze most — folytatja tovább az irónia osztrák nagymestere, — a gyász
eset óta hasonlíthatatlanul magasabban állnak Vörösmarty részvényei. Ezek az értékpapírok, 
amelyek korábban, a hazafiak börzespekulációinak idején, a nyílt piacon zérus alatt állottak, 
most egyszerre százszázalékos árfolyamemelkedést értek el. Most mindenki sietve a tettek 
mezejére lép, hogy a maga nevét jóhangzásúvá tegye, hogy magának és saját kasztjának 
olcsó népszerűséget szerezzen, vagy a pénztárcáját megtömhesse. Teszi pedig mindezt a köz
rend kárára, a köznyugalom rovására. 

Ilyennek látja, ezért ítéli el az ébertekintetű konfidens a politikusok és az üzletemberek 
magatartását. De befejező soraiban ütni kíván még egyet a sajtó képviselőin, közelebbről a 
Magyar Sajtó című lap szerkesztőségén is. Ennek a lapnak a községi könyvtárak eszméjét 
felvető vezércikkére visszatérve, s azon még egyszer felingerülve emberünk a közvádló pózába 
vágja magát, s hangnemet változtatva, hatósági intézkedést provokálni akaró, szigorú han
gon teszi fel a kérdést: hogy merészelt »so ein« Magyar Sajtó éppen most, a Vörösmarty halá
lával kapcsolatban fellángolt kedélyizgalmak közepette ilyen, Ausztria-ellenes, az osztrák 
szellemi termékek irtását célzó, nagyszabású védegylet eszméjével előállni? Egy újság, melyet 
Bécsben nyomnak, s mely a »streng ortodox, gutgesinnt« lap hírében áll! 

Emberünk nyilván nagy hatást várt ettől a remekbe készült, a szakmai stílus minden 
díszével ékeskedő, adatokban és izgató erejű gondolatokban oly gazdag írásművétől. Bizo
nyára azt remélte, hogy az általa szolgáltatott adatok birtokában Protmann emberei meg 
fogják kettőzni éberségüket, s leszámolnak a közrend, a köznyugalom magyar ellenségeivel. 
Rendcsináló ambíciójának féktelenségében legszívesebben bizonnyal egy új szigorú Haynau-
rendszer bevezetését javasolta volna, hiszen — úgy véli — összegyűjtötte már minden bizonyí
tékát annak, hogy a magyar »National-Lebenslust« mással, mint következetes szigorral 
ki nem irtható. »Prófétai« szeme, melyre olyan büszkén hivatkozik, talán látta is már, hogy a 
kufsteini, spielbergi, josefstadti várbörtönök sötét torka hogyan nyeli el újra a magyar »opti-
maták«, a magyar lapkiadók, a magyar rebellisek hosszú sorát. 

Kijózanító meglepetés lehetett tehát számára, hogy hangulatjelentése nyomán a 
hazai közigazgatásban nem jelentkeztek az általa várt, s oly üdvöseknek vélt intézkedések. 
Sőt, épp ellenkezőleg, egyre több jele mutatkozott annak, hogy az abszolutizmus már enyhülő
ben van Magyarországon. Még a korábban bebörtönzött magyar rebellisek is hovatovább 
mind visszakapják szabadságukat. 

A jelentés szövege egyébként a következő: 
In der Epoche der Um- und endgültigen Neu-Gestaltung eines grossen Reiches, wie 

Oesterreich, und zwar nach dem Vorbilde durchgängiger Einheit der wiederstrebendsten 
Elemente, wovon jedes die Bevorzugung einer Central-Stellung in dem einen Reiche für sich 
ausschliesslich in Anspruch nehmen möchte, dürfte wohl Alles und jedes, was den jeweiligen 
Pulsschlag der Intelligenzen jener widerstrebenden Elemente mit annäherender Genauigkeit 
anzugeben geeignet ist, von einigem Belang für eine Regierung sein, deren erste Aufgabe 
ehen die ist, das, was der von ihr einmal für immerdar angenommenen Einheits-Regel sich 
minder fügen will, oder derselben immer von Neuem zu widerstreben versucht, unter jene 
Regel bleibend zu bringen, daran auf immerdar anzupassen, anzubequemen, anzugewöhnen. 

Dieserlei Pulsschläge^ von Zeit zu Zeit zu befühlen, deren etwaige Abnormität mit 
thunlicher Genauigkeit wahrzunehmen, und zur Darnachhaltung bei dem hochwichtigen 
Geschäfte freier, zwangloser Anbequemung und Angewöhnung der hohen Regierung recht
zeitig und wahrheitgetreu anzugeben, ist es eben der Haupt-, ja alleinige Zweck dieser Eingaben 
des Referenten. In der Zahl 118. 1. J . dieser Eingaben, eigentlich gegen deren Ende wurde so 
unter anderen festgestellt: 

Dass die ganze National Traueraffair, bezüglich Vőrösmartys Sterbefall im Publikum 
als eine den Optimaten der National-Intelligenz und Aristocratie überraschend willkommene 
Gelegenheit angesehen wird, ihre resolwirt sprudelnde National-Lebenslust thatsächlich zu 
demonstriren, gegen deren etwaige Anzweifelung, gegen etwaige Zumuthungen vom passiven 
Resignationsgelüste Angesichts der Welt eclatanterweise zu protestiren. Der Referent hat 
jedoch hiedurch nur die eine Hälfte des in dem fraglichen Sterbefall inbegriffenen Momentes 
bezeichnet, in seiner Ganzheit muss demselben noch einmal so viel Tragweite oder Druckgrösse 
zugeschrieben werden. 

Nicht nur ihre eigene (nämlich) resolute (National) Lebenslust wollen dabei die opti
mistischen, Alles rosenroth sehenden Optimaten der Aristocratie, Hyerarchie und Intelligenz 
mit einer Art Éclat demonstriren, so wie sie dann daraus, aus der Versammlung zur Beerdigung, 
wäre da nicht die Vorsicht der Behörde für Ruhe und Ordnung stillschweigend thätig gewesen, 
eine Art von Londoner-Meeting improvisirt hätten, nicht nur gegen Zumuthungen etwaiger 
(weiblicher) Alles schwarz sehender Resignation ihrerseits dabei con Brio bleibend protestiren 
wollen sie: derselben Amphybien-Tenazität geht über diese Passivitäts bezeugung noch 
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bedeutend hinaus zur förmlichen Manifestation national-thätiger Lebenslust, indem sie 
gleichzeitig willens sind, dieselbe Nationallebenslust ausserhalb ihrer selbst und für sich selbst 
in der ganzen Nation bleibend empor zu elektrisiren. 

Hier ein Beweis : 
Die Nummer des Magyar Sajtó 122. vom 25-t 9-br 855. theilt einen Leitartikel: »Kom-

. mén wir der Beerdigung zuvor« mit, geschrieben aus Anlass der Beerdigung Vőrősmartys, 
und zwar geschrieben schon Tags darauf. Derselbe Leitartikel endet wie folgt: 

»Stellen wir doch endlich einmal Gemeinde-Bibliotheken auf.« »Welch eine Wirkung 
dies auf die Literatur, welch einen Einfluss auf die Nation zu Folge hätte, wenn auch nur 
zwei Tausend der wohlhabenderen magyarischen Gemeinden öffentliche Bibliotheken aus den 
Werken unserer vorzüglichsten Schriftsteller aufstellen möchten.« »Unserer Ansicht nach gibt 
es kaum eine Gemeinde-Ausgabe, zu der jeder Bürger gebührenderer Massen beitragen könnte : 
und es gibt auch gar keine Gemeinde, die solch einer Aufgabe nicht gewachsen wäre. Man 

' gestatte uns anzunehmen, dass es im Lande nicht eine einzige Ortschaft gebe, in der nicht 
wenigstens ein Mann vorzufinden wäre, von genug Einsicht, patriotischem Instinct und 
Ansehen, die Idee solch einer Gemeinde-Bibliothek ins Werk zu setzen.« 

»Wir kennen keine schönere noch würdigere Art jenem Manne, welcher durch sein 
Gedicht: »Szózat« ins Herz von hunderttausenden die unerschütterliche Patriotentreue 
eingeimpft hat, ein ewiges, geistiges Denkmal vom Lande aus aufzustellen, als wenn jede 
magyarische Gemeinde die Aufstellung dieser öffentlichen Gemeinde-Bibliotheken mit den 
Werken Vőrősmartys beginnt.« 

Und schon hat die durch den Todesfall gebotene Aussicht zu schwerfälligen klumpen 
patriotisch duktilen plumpen Goldes die selbst aufopfernde Uneigennützigkeit der geistigen 
Speculation aus ihrer passiven Nautralität heraus electrisirt, und schon liest man in der mit
folgenden Nummer des vielbesorgten Pesti Napló vom 24-t 9-br 855 von einer mit Pomp zur 
Schau gestellten Goldmacher-Munificenz der Buchhandlung Georg Küian. Ihrerseits steht 
schon nämlich und zwar ganz obenan in der besagten Nummer angekündigt: »Ein Dritttheil 
gehört der Familie des (gestorbenen) Verfassers (das magyarische »Szerző« für »Verfasser« 
heisst eigentlich — hier ganz á propos — Erwerber)! 

Und nach diesem Zeichen feil-, wo nicht theuer-bietungsmässigen — ersten — Ausrufs, 
nach handelswissenschaftlicher Rechtschreibung Marktschreierei, heisst es dann : »der für 
das laufende Jahr angekündigte herabgesetzte Preis wird zu dem obigen Ende hiemit aufge
hoben, und von heute an« etc. etc. — »Von der ganzen Ausgäbe sind noch 500 Exemplare 
übrig.« etc. 

Man glaubte von diesem diplomatischen Anboth christlich guter Dienste Seitens einer 
passiv-neutralen Klein-Macht hier schon aus dem Grunde Akt nehmen zu müssen, damit 
man sehe : wie weit die Fluth des Todesfalles eines Dichters, bei dessen Lebzeiten es kaum 
nur noch eine Ebbe gab, und der buchstäblich gleich einem imaginären ans Land geworfenen 
Wallfische, im trockenen sass, — damit man sehe : zu welcher Überschwemmung die besagte 
Fluth anzuschwellen droht, lässt man sie ihren Lauf ungeregelter Massen nehmen, und erlaubt, 
dass die unternehmungslustigen Aktien des Auskunftwissenden, vielfach wechsel-kundigen 
Interesses sich der akatholischen, einheitscheuen Sonder-Passion des Patriotismus legitim 
vermählen. 

Zweitausend Gemeinde-Bibliotheken im Nationalkostüm, goldbetresst, goldbeschnürt, 
goldbespornt, ja umduftet von quintessentiellen Nationalparfüm, aus lauter narkotischen 
Radicalingredienzen, wie das undeutsche, ungesellige Pfeffer und Paprika, als so viele Londoner-
Miniatur-Meetings in Permanenz, d. h . : als soviel Patriotenklubbs, anstatt-gemeinfasslicher-
Reden, wie bei den ausländischen Meetings mit obligater Conversations-Discretion, ja als so 
viele »Vedegylets«-Bureaus gegen Intrusion oder Einschwärzung von Delicatessen und Fili-
gramprodukten blondharigen und blauäugigen deutschen Geistes, — endlich als so viele — 
patriotisch gemeinte — Korrektions und Disciplinirungs- oder Besserungs-, mit einem Wort 
Zucht- und Arbeitshäuser für die jetzt nur so stagnirende, oder blaumondtägige facierende 
Papier-Industrie und Intelligenz, man lasse sie gedeihen, ohne deren Meister zu sein, und die 
Blüthensaison, weiterhin die Schnitt- und Land-Marktzeit der Märzerrungenschaften wird 
nach so kunstgerecht gelokertem und gedüngtem, übrigens auch von Natur aus äzzigen Boden 
der National-Domainen, dieselbe wird nach solch einer Investition von Kapital und Arbeit 
lediglich zur Polirung und Raffinirung der rohen Masse, zur Aufarbeitung der National
rohprodukte nimmer lang auf sich warten lassen. 

Dass übrigens der Referent im vollen Rechte war, als er in der Eingabe Z. 118. 1. J . 
dem Todesfall eines bei Lebzeiten so uavermöglichen und unvermögenden, mit einem Wort 
bankrottirten Genies Vörösmarty das Vermögen symthomathischer aussätziger Hautthätigkeit 
zugemuthet, ist an den nunmehr thatsächlichen Versuchen, einmal eine Art grossartige 
National-Anleihe zur Tilgung der grossen Nationalschuld, bezüglich deren Abtragung an des 
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Dichters Verlassenschaft durchzusetzen, dann aber zweitausend Werbsbezirke zur Comp-
lettirung der Nationalmiliz vom Geiste, zu organisiren, an diesen thatsächlichen Versuchen ist 
wohl zu erkennen, dass der Referent diesmal nämlich selbst in der Heimat ein Prophet gewesen. 

Endlich um zu zeigen, wie sehr der arme Vörösmarty dabei nur ein Instrument der 
Agitation und vitriolischer Effervescenz der erwerbslustigen Magnaten und Plebejer ist,glaubt 
man noch die folgenden zwei Thatsachen mittheilen, zum Theil wiederholen zu müssen : 

Aus der obangeführten Annonce gänzlichen Augendo-Ausverkaufs der Buchhandlung : 
Georg Küian ist zu ersehen, dass trotz einer — posthumen — Superfeinheit von Vörösmarty» 
Arbeit, dieselbe bei dessen Lebzeiten, weil da der Agitation und Patrioten-emotion kein Feld 
geboten ward, dennoch selbst gegen einen um 2/3 herabgesetzten Preis, d. h. selbst im Wege 
einer wie Decutionsmässigen Minuendo-Licitation nicht an Mann zu bringen war. 

Zweitens : derselbe arme Vörösmarty hat noch kurz vor seinem Absterben seine Werke* 
durch Franz Toldy mehreren Optimaten und Magnaten förmlich feilbieten, und mit seinen 
Genie-Specereyen eine Art Hausirhandel treiben lassen, um ja nicht mit einer conventions
verpönten Aufrichtigkeit alltäglichen Gassenbettlers Allmosen erzynisiren zu müssen, und. 
dennoch selbst die etiquettevolle Hausirkunst eines Franz Toldy war unvermögend eine
christliche Kauflust und Nächstenliebe bei den hochedelgeborenen Patrioten wachzurufen. 

Toldy brachte in diesem Wege kein einziges- Exemplar an. Nach dem Tode stehen: 
ganz natürlich unvergleichlich höher Vőró'smartys Aktien, seine vorhin bei öffentlichen; 
Geldtransactionen und patriotischen Börsespeculationen unter Null gestandenen Papier-
werthe stiegen um 100/100; und nun alles eilt herbei sich einen Namen oder den Geldbeutel 
voll zu machen, oder 'endlich seine kostenmässigen Sonderrechte zu verwerthen, sich indi
viduell — und seiner Kaste in commune — einen wohlfeilen Popularitätsfondschein zu sichern, 
und zwar auf Kosten der Öffentlichen Ruhe und Ordnung. 

Schlüsslich nur noch die Frage : Wie hat sich so ein Magyar Sajto erkühnen können, 
anlässlich des fraglichen Sterbefalles solch einen grossartigen Schutzverein gegen Oester-
reichs Geisteswaaren im Wege seines streng ortodoxén, gutgesinnten Blattes zu beantragen? 

Kívül (hátiratban): 
N 7710. 

Dient zur Kenntniss, jedoch zur Behandlung und Verfügung nicht geeignet. 
ad acta 

Ofen 5/12 55. 
Olvashatatlan kézjegy-

R. 5/12. 

VINCZE GÉZA 

ADY ENDRE CIKKE AZ 1905-ÖS CSOKONAI „ÜNNEPSÉGEKRŐL" 

A Csokonai halálának 150 évfordulóján kezdődött és ma is országszerte folyó emlék
ünnepségek alkalmából — kortörténeti szempontból rendkívül érdekes összehasonlítást tennünk 
— hogyan folytak le a Csokonai-ünnepélyek Ötven évvel ezelőtt, a századik évfordulón — és hogyan 
folynak le ma a százötvenedik évfordulón. A kérdésre adott feleletben benne van a két korszak 
Magyarországa közötti alapvető különbség is. 

A századforduló Magyarországa egyszerűen nem vett tudomást a debreceni poéta 
nagyságáról s a költő szülővárosában halála 100. évfordulóján rendezendő ünnepélyt kitolta 
az év májusáig — a képviselőválasztások m i a t t . . . Hogy a debreceni ifjúság nem így gondol
kozott, annak bizonysága, hogy már 1904. november 20-án rendeztek Csokonai-ünnepélyt 
s erről a Debreceni Főiskolai Lapok (december 1. sz.) is részletesen megemlékezett — egy 
későbbi lapszám pedig (D. F. L. 1905. február 15.) ezzel a kommentárral látja el a századik 
évfordulón elmaradt országos ünnepélyt: »A Csokonai ünnepély a választások miatt elmaradt 
s Debrecen városa Csokonai halálának száz éves évfordulófát saját szűk körében ünnepli meg. 
A nagy ünnepély május hóra halasztatott...« A következőkben közli a Január hó 28-án, illetve 
február 4-én és 5-én lefolyt ifjúsági ünnepélyt, Oláh Gábor segédtanárnak, ez alkalomra írt 
és előadott »Csittvári gyűlés« c. kis darabjáról így emlékezve meg : »Aki érdeklődött a régi 
debreceni diákélet iránt, az mindenesetre élvezetet talált előadásában.« 

A Budapesti Napló egy kis híre azonban, ugyancsak a Csokonai-ünnepségek elmaradá
sával kapcsolatban, nem elégszik meg ennyivel, hanem megbélyegzi a hivatalos Magyarország, 
álláspontját. 
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