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sában (Győr, 1786. 60. 1.) levő változata, A' paraszt és a' költeményes, 
amely a német Der Bauer und der Dichter címnek jól felelne meg. Köz
vetlen forrását még sem találom. Van azonban Haydnnak zongorára írt dalai 
között (Lieder beym Clavier zu Singen I. Theil, Mannheim, bey I. M. Götz, 
1782 ?) egy, amelynek első része egyezik Faludi bevezető sorával és máso
dik strófájával : 

Ki légyen Kupido, eddig nem tudhattam. 

Ne mondd nagy embernek, gyermek, pitzin falat, 
Nints nálánál latrabb a' kerek ég alatt: 
Szárnyas, ives, fáklyás, mind a' két szemén vak, 
Ruhátlan, bujdosó, káros tüzeket rak. 

Weist du mein kleines Mägdelein, wer wohl Cupido ist ? 
Es ist ein kleines Knabelein, voll Argheit, Schwänck und List. 
Zwey Flüglein hat das lose Kind, damit fliegt er gar schnell, 
Ob es schon ist an Äuglein blind, siehts dennoch scharf und hell. 
Rückwärts hängt ihm ein Köcherlein, wohl auch ein Bogen rund, 
Mit dem schiests ins Herz hinein, und macht dirs liebens wuni. 

A Haydn megzenésítette dalszöveg szerzőjét sem tudtam megállapítani : 
pedig csak így juthatnék az egész vers eredeti szövegéhez — Ramler óta a 
kótaszüvegeken bátran változtatgatnak s a kótákra nem is veszik föl egész, 
terjedelmében a költeményt; az eredeti szöveg ismerete hitelesebbé tehetné 
a forrás megjelölését. GÁLOS REZSŐ. 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉVI JÁRADÉKA. 
Amint ismeretes, gróf Batthyány Kázmér, az 1848—49. függetlenségi 

mozgalom egyik leglelkesebb támogatója, hogy az anyagi gondokkal küzdő 
Vörösmarty helyzetén segítsen, a Bicske határában fekvő uradalmából 
két jobbágytelket ajándékozott kedves költőjének. A gróf később ezen el
határozását meg akarván változtatni, a birtok helyett cserében Vörösmarty 
haláláig fizetendő évi 400 pengő-forint járadékot ajánlott fel, s a költő ezt 
el is fogadta. 

Vörösmarty életrajzírói a gróf előbbi elhatározásának ilyképen történt 
megváltoztatását úgy tüntetik fel, mintha azt a költő kívánságára vagy 
nagyobb kényelmére tette volna. Az Országos Levéltárban azonban sikerült 
megtalálnom a grófnak e tárgyban Vörösmartyhoz intézett levelét, amely 
egészen más —* a levélből világosan meg nem állapítható — okokra enged 
következtetni. íme a levél: 

Tisztelt Uram! 
Mikor nem régen ten, nem tudom micsoda ebéden, nekem «mint job

bágyom» köszöntő poharat emelni szíveskedett, még azon reményben voltam, 
hogy beteljesülend azon — hiszem, kissé vakmerő gondolatom, mi szerint 
Pegazust az ekébe fogatni akartam. Sajnosán kellett azóta tapasztalnom 
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hogy ez, s az annak alapján épített remények mi nálunk csak-ngyan költői 
ábránd, s hogy mi mindnyájunk, jobbágyai s alattvalói vagyunk az előíté
letnek, s a legmegesontosultabb Schlendriánnak. Minthogy ez által, a mint 
Kegyed már bővebhen tudósítva lesz, azon szándékom meghiúsítva lön, s 
én ez által, ezen Kegyed érdemei iránti tiszteletemnek ugyan igen csekély, 
de szívből eredő nyilatkozatától elüttettem : — bátor vagyok, s az emiitett 
indokaim ezen ajánlatomat Kegyed előtt talán elfogadhatóvá teendik — 
megkérni : méltóztasson azon Sessiok körülbelüli évenkénti becsdijjának, 
•élte végéig pénztárombóli fölvevésében megnyugodni. Vegye tekintetbe a 
körülményeket s át fogja látni, hogy ezt elfogadván, nekem, tett Ígéretem 
teljesítését megkönnyebítvén, mennyire lekötelez engemet, kinél egyébb-
iránt mind lángeszének, mind kitűnő hazafiúi jellemének nagyobb tisztelője 
nem lehet, mint Kegyed 

Kisbér, Aug. 5-én 1846. alázatos szolgája 
Batthyány Kázmér. 

Vörösmarty a gróf fenti ajánlatát elfogadta s a bicskei uradalom pénz
tára a 400 frt.-ban megállapított évi járadékot 1847 jan. 1.-től 100 frtos 
negyedévi részletekben utalványozta is. 

A szabadságharc leverése után Vörösmarty távol a fővárostól, az or
szág különböző részein bujdosott. Majd barátai biztatására 1850-ben Pestre 
jött s a haditörvényszéknél jelentkezett. 

A pesti es. kir. Haditörvényszék 1850 jan. 19-én átírt a Főügyészség
hez s kérte, hogy Vörösmartynak, úgyis mint bácsmegyei képviselőnek az 
1848—49. törvénytelen országgyülésenfés az azonkívül is tanúsított maga
tartását nyomozzák ki, továbbá azt is állapítsák meg, hogy milyen volt 
irodalmi működése, s kiadott müveiből megállapítható-e monarchikus érzü
lete ? 

A pesti Főügyészség válaszában közölte a Haditörvényszékkel, hogy 
amint a Közlönyből is megállapítható Vörösmarty mint képviselő az 1848. 
évi országgyűlésen júl. 26-án az olaszországi interventio tárgyában, aug. 
32-én Pázmándynak a közös iskolák tárgyában, aug 24-én Mészáros had
ügyminiszter újoncállítási javaslata tárgyában, szept. 2-án a miniszterelnök
nek havi 2000 frt. pótlék megszavazása tárgyában, szept. 6-án Beöthy Ödön
nek, a bácskai táborba kirendelt kormánybiztosnak teljhatalommal való 
felruházása tárgyában, szept. 22-én a szőlőbirtokosoknak fizetendő úrbéri 
kárpótlás tárgyában, dec. 11.-én pedig Pálóczynak a vallás oktatásnak a 
Ludoviceumba be ne vezetése tárgyában tett indítványokra igennel szava
zott. Közölte továbbá, hogy Vörösmarty nem vett részt azokon a vármegyei 
gyűléseken, amelyek határozataikkal az utóbbi időkben a törvényesség ha
tárait átlépték. Tagja volt ugyan a tudományos társaságnak s a «radikális 
kör»-nek, a Battbyány-Kossuth pártot is támogatta, s a főügyészi vélemény 
szerint talán ez is volt az oka, hogy a forradalmi kormány szeme feléje for
dult, mint akire biztosan számíthattak : ezért állott a párt érdekében, 
hogy valahol képviselővé választassák, ami sikerült is Bácskában, jóllehet 
•ott személyesen nem is ismerték. 

Közölte továbbá a főügyészi jelentés, hogy Vörösmarty, nehogy párt
fogói csalatkozzanak benne, nem is vonta ki magát semmiből. Minthogy 
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szónoki képességgel nem volt megáldva, e téren nem működött. Amit tenni 
tudott, azt'is talán inkább kíváncsiságból, vagy talán azoknak a francia 
irodalmároknak majmolásából tette, akik minden ily mozgalmakban és válto
zásoknál magukat előtérbe tudták tolni. Talán ez lehetett az oka annak, 
hogy a debreceni klubot is látogatta. Gróf Batthyány Kázmér Őt, valamint 
Tóth Lőrincet, aki szónoklataival nagyobb eredményeket ért el, támogatta 
s Fehérmegyében, Bicske határában birtokkal is megajándékozta, de úgy 
tudják, hogy a költő ezt eladta. 

Arra vonatkozólag, vajon van-e Vörösmartynak valahol lefoglalható 
'ngó vagy ingatlan vagyona, a jelentés nem tudott felvilágosítással szolgálni. 

A Haditörvényszék, úgy látszik, a költő ellen felhozott vádakat nem 
találta súlyosaknak ; nem is tartóztatták le, s Haynau is megkegyelmezett 
neki. 

Vörösmarty súlyos anyagi helyzetében, évi járadékának folytatólagos 
kiutalása végett a Kir. Jogügyek Igazgatóságához, amely az emigrált gróf 
Batthyány Kázmér vagyonát zár alá vette, 1850. május 4-én a következő 
folyamodást intézte : 

Nagyságos Királyi-ügy Igazgató Ur ! 
Gróf Batthyány Kázmér még 1846-ik esztendőben két jobbágy-telket 

szándékozott nékem örökösen ajándékozni, de ebbeli szándékában némi 
akadályt találván, azon kivánatát nyilvánitá, Kis Béren 1846-ki Augustus 
5.-én kelt s hozzám intézett ./* alatti levelében, mi szerint «nyugodnám meg 
azon Sessiok körülbelőli évenkénti becsdíjának éltem végéig penztárábóli 
felvevésében.» 

Ezen ajánlatot én elfogadván, a Gróf által évenkint 400 pengő forint
ban megállapított vitaliiium, évnegyedenkint a Bicskei uradalom pénztárából, 
száz p.forintonkint nékem ki is adatott, 1847 ki Január 1 ső napjától fogva 
1848 ki December 31 dikéig, és így két egész évre, a mint ezt, az azon urada
lom számtartói hivatalánál eredetiekben meglevő és számadásokba bevezetett 
.//* alatti nyugatványaim tanúsítják. 

A közbejött zavarok miatt azonban, az érintett vitalitiumból 1849 ki 
Január 1 söjétől fogva semmi sem adatván ki számomra : mély tisztelettel 
kérem Nagyságodat, méltóztassék a hátralévő vitaliiiumi öszvegeket kegye
sen utalványozni, hogy azokat a Bicskei uradalmi pénztárból, nyugtatvá
nyaim mellett, sőt az ezutániakat is fölvehessem koronkint. 

Alázatos tisztelettel Nagyságodnak 
alázatos szolgája 

Vörösmarti Mihály. 

A fenti kérelmet méltányosnak és teljesíthetőnek találták s utasították 
a bicskei uradalom zárgondnokát, hogy az évi járadékot, nyugtára a költő
nek folytatólagosan utalványozza ki. 

GERŐ JÓZSEF. 


