
LIPP T A M Á S 

VÖRÖSMARTY ÜNNEPEI 

Lesz még egyszer ünnep a világon. 
(A vén cigány) 

1848 nyarán Vörösmarty még Hard daít írt: A síkra magya-
rok! I fegyvert ragadjatok. I Hazánkat újra meg kell váltani. / E 
drága föld színét / Borítsák szerteszét j A pártütőknek véres csont' 
jai. Egy évvel később viszont már ezt írja feleségének: „az igaz
ságos isten tán nem sokára elűzi ez új vészt a fejünk felől". Egy 
másik levelében pedig így emlékezik a szabadságharc utolsó 
napjaira. „A végső hadjárat idején én lementem Szegedig s 
onnan Aradra. Ott láttam az általános felfordulást s bekövet
kezését annak, amit én olyan régen... megjósoltam." Levendel 
Júlia szerint (Időzés, 130-132. p.) „ez nem a mindig utólag 
okos ember önigazoló-öndicsőítő hangja, hanem a szellemet, 
az erkölcsöt és emberségességet védelmező" költőé, aki a „két
ségbeesett-véres-vad sodortatásban" nem csak „az eszmék tor
zulását, a szenvedést, az erőszakot" élte át, de azt is tapasztalta, 
hogy a „reménytelen-hősi-szörnyű szabadságharc"-tól, miként 
korábban Széchenyi és Eötvös József, ő is „visszahőkölt és 
elborzadott". 

1849 nyarán az aradi sú<on összezsúfolódott hazafiak az el
lenségtől még meg nem szállt Szatmár felé menekülnek. Vö
rösmarty és sógora, Bajza József „szürke molnár kitlibe" bújik, s 
„egy fakó parasztszekéren, amelybe három lovat fogtak" Nagy
várad felé tart. Ott van a csoportban Vachott Sándor költő is. 
A három irodalmár Aranynál száll meg Szalon tán, innét Kis-
tomajon keresztül Nagykárolyba érnek, ahol a helybéli intel
ligencia fáklyászenét akart adni tiszteletükre. Ez azonban, te
kintettel a megyei csendbiztos kitüntető figyelmére, veszélyes 
mulatságnak látszik, ezért a költők az ünneplés elől egy közeli 
tanyára szöknek. Nagykárolyban gróf Károlyi inspektoránál, 
Pálch Dénesnél laknak, később Vay Mihály gróf mátészalkai 
házában lelnek menedékre. Amikor jóakaróik pandúrok érke
zését jelzik, s ez elég gyakran előfordul, a házkutatás elől a 
szomszédos nádasba menekülnek. Egyik alkalommal rövid idő
re egy csőszházban húzzák meg magukat, ennek ajtajára Vö
rösmarty odakarcolja: Nos pátriám fugimus. 

Októberben három hetet töltenek Gebén, Csanády János 
házánál. Vörösmarty hónapok óta nem írt verset, október 10-
én azonban kettőt is. Az egyiket a háziasszony emlékkönyvé
be, a másikat egy hír margójára. Az Emlékkönyvbe komor, se
tét, istenkáromló sorokat ró, amelyeket később az ünneplő utó
kor igyekszik majd elfelejteni. (Kívánságom: vesszen ki a világ / 
S e földi nép a legvégső fajig.) Á m a remény - hogy el nem vész, 
hogy él még a nenxzet - igaz, már csak a szavak szárnyán, de 
ezúttal is közelít. Imádkozzál, nemes hölgy, szólít a költcí, az tán 
segíthet - már csak az segíthet? - ily vert. emberen, nemzeten. 

A másik vers, az Átok, valószínűleg abból az alkalomból 
íródott, hogy akkor érkezett el hozzájuk a hír: október 6-án, a 
bécsi forradalom évfordulóján Aradon kivégezték a 13 tábor
nokot, Pesten pedig agyonlőtték Batthyány Lajos miniszterel
nököt. Vörösmarty első fájdalmában keserű átkot szór: Görgei-
nek híják a silány gazembert, / ki e hazát eladta cudarul. / Kergesse 
őt az istenek Imragja / A síron innen és a síron túl. A költők, akik 
- míg lehetett - tollal és fegyverrel oly elszántan harcoltak a 
magyar szabadságért, most dühödten egymásnak esnek. 
Vachott szerint a fegyverletétel elkerülhetetlen volt, stratégiai 
érvekre hivatkozik, s mentegeti Görgeyt. Vörösmarty komor 

és tántoríthatatlan: hiszen Kossuth is megírta viddini levelé
ben: a bukás oka - Görgey. „Az áruló tót diák", hajtogatja 
fájdalmában a reá egyáltalán nem jellemző személyeskedő, 
előítéletes indulattal. Görgey árulásának kétségbevonhatatlan 
bizonyítékát látja abban is, hogy miközben 13 tábornokát ki
végezték, ő amnesztiát kapott. Bajza hallgat, finommetszésű, 
arisztokratikus arcán fájdalmasan gúnyos mosoly bujkál. 

A bujdosók Gebéről Fegyvernekre mennek. Itt két hetet 
töltenek Orczy Antalnál. Ide készül a két lánytestvér, Vörös
marty és Bajza felesége is. Nem tudjuk, hogy végül találkoz
nak-e, Vörösmarty és Laura levélváltásából ez nem derül ki 
egyértelműen. Az is lehet, hogy a félrevezető megjegyzések 
csak konspiratív okokból kerültek a levelekbe. Mindenesetre 
Laura sürgeti férjét, hogy mielcfbb térjen haza. Vörösmarty 
azonban egyelőre jobbnak tartja, ha várnak. Még nem hozták 
nyilvánosságra a képviselőtársai ügyében hozott ítéleteket. 
Igaz, semmi jóra nem számít. „Ismerem az embereket, kikkel 
dolgom lesz. Ok most véletlen szerencséjükben egyedül sze
szélyeiktől vezettetnek s szeszélyeiktől embertársaik élete, be
csülete, szabadsága függ" - írja egyik levelében. 

Végül egy Kassalko nevű hivatalnok, kiről köztudott, hogy 
pártolja az irodalmat és az írókat, megnyugtatja Laurát, hogy 
férjének, ha feladja magát, nem esik bántódása. így Vörös
marty december közepén, zsebében hamis útlevéllel, visszatér 
a fővárosba, s jelentkezik a hatóságoknál. Kassalko, akinek 
valószínűleg az ügyészségen is bizalmas emberei voltak, állja a 
szavát: a haditörvényszék kérésére a pesti főügyészség igen jó
indulatúan jellemzi a költő képviselői tevékenységét. Az áti
ratban a többi között az áll, hogy Vörösmartyt, bár tagja volt a 
Radikális Körnek, csak pártérdekből választották meg képvi
selőnek, s mivel szónoki képességei hiányoztak, ritkán szólalt 
fel; amit mondott, azzal inkább a francia irodalmárokat majmol' 
ta. Arról pedig, hogy Vörösmarty irodalmi működésében meg
állapítható-e a monarchikus érzület, az ügyészség - mint illeté
kességi körén kívüli kérdésről — nem volt hajlandó nyilatkoz
ni. A haditörvényszék a főügyészség véleményére hivatkozva 
megszünteti az eljárást, s a költőt minden vád alól felmenti. 

1850 márciusában a Vörösmarty-család Laura rokonainál, 
Csepelen húzza meg magát. Vörösmarty elhatározza, hogy sza
kít a politikával s az irodaiammal, gazdálkodni akar. Szülő
földjére vágyik. Levelet ír egy földijéhez, hogy nem akadna-e 
arrafelé alkalmas tanya, darabka föld. Hiszen hogyne akadna: 
a szülőföld csak nem utasítja vissza a nagy hazafi, a.Szózat köl
tőjének kérését. Pázmándy Dénes azonnal felajánlja a Baracs
ka melletti üres gazdatiszti szállást, amelyhez két hold föld is 
tartozik. Vörösmarty ide vonul vissza, kertészkedik. A szomszé
dok jótanácsokkal, vetőmaggal, eszközökkel látják el. Van, 
aki tehenet hoz, „Vörösmartyné csak fejessé", van aki disznót, 
aprójószágot. Persze, a két hold jövedelme aligha fedezi az öt
tagú család megélhetését. (Készpénzt viszont alig látnak, a 
költőnek élete végéig csupán az akadémiai tagsággal járó cse
kély honorárium jelenti a fix fizetést.) Vörösmarty gazdálkodá' 
sa csak utópia marad, mint a saját készítésű pezsgő, és a válo
gatott dohánylevelekből csavart, enyvvel összeragasztott szivar 
is. A kortársak visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az előbbi 
ihatatlanul édes, az utóbbi szíhatatlanul büdös volt. De „ubor
ka ízű dinnyéivel" sem arat osztatlan elismerést. Tollhoz, tin-

15 



tához alig nyúl, a tél csendes mulatozással telik. Nemcsak a 
cenzúrától való félelem tartja vissza a versírástól, de napiren
den vannak még a környéken a házkutatások is. Ha néha írt is 
egy-egy verset — ahogy a szemtanúk mondják: „szívetrázót, 
könnycsavarót" - , ilyenkor „meggyújtotta a gyertyát, felolvas
ta előttük, s azután a lángok martalékának adta, hogy a zsan
dár kezébe ne kerüljön". 

Miközben Pesten újjászerveződik az irodalmi élet, Vörös
martyt már alig tartják számon. A politikában és az irodalom
ban „új pajkosságok" készülődnek, a „szent öregről", a „nemzet 
lelkiismeretéről", ki még mindig keserű levében forog és átkozó' 
dik, lassan elfeledkeznek. A baracskai száműzetés nemcsak egy 
világból kiszorult öregember magánya, de a komor, régimódi, 
magára maradt művészé is. Vachott Sándorné írja Vörösmar-
tyról emlékirataiban: „A költő csak búsult és csüggedt... Öltö
zetét elhanyagolta, mintha sorsához illőnek a durvás szövetű 
szürke ruházatot tartaná csak; mindig így volt látható ez idő
ben. Ősz szakállát ápolás nélkül engedé nőni, bokrosodni, s 
családi körben is el-elmerült gondolataiba, hosszan és mélyen, 
mintha csak egyedül volna." Ha néha egy-egy akadémiai ülés
re be is látogat, s igyekszik vígnak mutatkozni, csupán sajnál
kozó részvétet vált ki régi ismerőseiből és tisztelőiből. Nem 
szereti a várost, retteg a fertőzésektől, idegen pipacsutorát so
ha nem venne a szájába, mint ahogy az a kávéházakban akkor
tájt dívott. Meg van győződve róla, hogy a városi tej mérge
zett, fölét szappanhabbal dúsítják, idegenben soha nem eszik 
savanyúságot, mert hátha nem tiszta borecettel készült. Nagy 
figyelmet szentel a homoeopathiás gyógymódoknak, egyik leve
léből tudjuk, Pázmándy Dénes köszvénnyel bajlódó apjának 
keres ilyen módszerrel gyógyító orvost. Levelezésében megsza
porodnak a bor beszerzésével kapcsolatos híradások is. Tót Ist
ván számvevőnek - dicső hazafi, ki a függetlenségi harc idején 
nemzetőr kapitányként szolgált - a többi között ezt írja: „Leg
szívesebb köszönettel veszem a várva várt bort, mert már na
gyon ki voltam fogyva. Árát, a bicskei bort ismerve, nem so-
kallom, sőt igen méltányosnak találom... Ha az ilyen vásárló 
önnek nem alkalmatlan, később ismét lenne szükségem egy 
pár akóra, de csak a jövő tavasszal." 

Vörösmarty, a család állandó megélhetési gondjait enyhí
tendő, a gazdálkodás mellett újra az irodalom felé fordul. Tol 
dy Ferenc fölkérésére afféle irodalmi segédmunkát vállal: sír
verseket ír. Később megint előveszi a már korábban elkezdett 
Lear-fordítását. Felajánlja a Nemzeti Könyvtárnak, ajánlatát 
elfogadják, szerződnek vele, de előleget nem akarnak fizetni. 
Vörösmarty kétségbeesett leveleket ír a „kőszívű" szerkesztők
nek, kéri, hogy „ne éreztessék vele újra a literátorság minden 
kínjait". Barátja, Tóth Lőrinc közvetítésével Heckenast 
könyvkiadóval műveinek harmadik kiadásáról tárgyal, nem 
sok sikerrel, hiszen a korábbi összkiadás sem fogyott még el. 
Jókai a Pesti Naplóban lelkes könyvajánlásokkal igyekszik ol
vasókat toborozni a Szózat halhatatlan költőjének. Vörösmar
ty az idő tájt írja egyik levelében Tóth Lőrincnek: „Annyira 
kifogytam a pénzből, hogy még Baracskára sem tudok bemen
ni. Kaparj össze, az isten áldjon meg, néhány forintot, s küldd 
ki, ha másként nem, postán... Adósság, tehetetlenség, sánta 
remény, hidd el, alig nevezhető életnek." 

Azon a nyáron születik A vén cigány. Vörösmarty Egressy 
Galambos Sámuelnél vendégeskedik Szentkirályon, s ebéd 
közben barátai unszolják, hogy miért nem ír már valami „szí
vetrázót", hiszen az ilyen szomorú időkben van a legnagyobb 
szüksége a nemzetnek arra, hogy nagy költői vigasztalják. 

Vörösmarty enged a szelíd erőszaknak, s mindjárt az ebéd után 
egy oldalszobába vonul, ahol megírja A vén cigány első három 
versszakát, majd néhány nap múlva otthon fejezi be. Egy év
nek kell azonban eltelnie, hogy meg is jelenhessen. A verset 
először Gyulai Pál említi Aranyhoz írott, 1854- szeptember 6-i 
levelében. „Nagyon szép - írja Gyulai - különösen az eleje 
geniális, de fájdalom, oly alakban, mint írva van, aligha je
lenhet meg, s kérdés, az öreg fog-e változtatni rajta. Szegény 
öreg, csak azt tudja írni, mi szívén fekszik, ő sem tartozik a 
legújabb kor költői közé." A vén cigányt Vörösmarty A Magyar 
Nép könyvébe (az erdélyi hetilap mellékletébe) szánja, Eötvös 
és Csengery közvetítésével azonban a Pesti Naplóhoz kerül, s 
itt is jelenik meg 1855 júniusában. A szerkesztőség kisebb-na
gyobb változtatásokat kér. Vörösmarty egyik barátja, Tomori 
Anasztáz így emlékezik erre: „Reszkető hangon, mély érzéssel 
olvasta föl legutolsó költeményét, A vén cigányt... A Pesti 
Napló nem akarta közölni ezen soráért: A megváltó elfordult 
sírjában. - Ugyan, húzd ki öcsém - monda Vörösmarty - , s írd 
helyébe: Isten sírja reszket a szent honban. így aztán közié a 
Pesti Napló." 

Ha vers kell, hát legyen vers! - veti oda az ebéd után a 
szalonban békésen füstölgő ismerősöknek, barátoknak. De 
nem egészen olyan lesz, mint amilyet vártok. Lássunk, uramis
ten, lássunk végre a poklok fenekére! Még egyszer utoljára 
sorra veszi az emberiség tragikus történeteit a gyilkos testvér 
botja zuhanásától Prométeusz halhatatlan kínjáig. S a roppant 
mélység fölé hajló, bozontos szakállú, duhaj Noé újra és újra 
fölkiált: Húzd rá cigány, megittad az árát, / Ne lógasd a lábadat 
hiába; ... Húzd, ki tudja meddig húzhatod, / Mikor lesz a nyűtt 
vonóbul bot... A vén cigány komoran, nehéz, botladozó láb
bal, mégis torokszorító ünnepélyességgel járja. Virtuóz Botoló 
a Világnagy Korcsmában. Részegség? Őrület? Dehogy! A vers 
hatásos refrénekkel építkező, pontosan kiszámított, „körkörös" 
szerkezete szétfeszíti a romantika hagyományos linearitását, s a 
természeti ember mágikus, örök jelenidejének bűvkörébe von. 
Vörösmarty óriásira tágult, véreres szemgolyói. A vérbe fürösz
tött zászló. Pártütőknek véres csontjai. Bor a rideg kupában. A 
magyar szabadság versbe merevített pillanatai. Előbb a végső
kig fokozott kétségbeesés, átok, azután a szavak lepkeszárnyán 
érkező remény. Húzd, de mégse - hagyj békét a húrnak, \ Lesz 
még egyszer ünnep a világon. Erre az algoritmusra épül vala
mennyi késői nagyszabású Vörösmarty-vers: az Emlékkönyvbe, 
az Előszó és Az ember élete. 

Még egy utolsó pillanat: minden szempár a botolót járó vén 
cigány felé fordul. Elárasztják meghívásokkal. Járja az orszá
got, egy alkalommal azt nyilatkozza, hogy legszívesebben út 
közben, fogadókban töltené az életét. A lapok — talán mert a 
korábbi hallgatás miatt rossz a lelkiismeretük - most minden 
lépéséről aprólékos pontossággal tudósítanak. Néhány hónap
ra az ország pátriárkája lesz: „mint régen várt vendéget, mint a 
család fejét, tárt karokkal fogadják minden küszöbön, melyen 
átlép" - írja a Pesti Napló levelezője. Derüljön zordon homlo
kod - mintha új erőre kapna. Csakhogy a remény lepkeszár
nyát az életben már régen lenyesték, csak a versben verdes 
még tétován. Vörösmarty állapota egyre romlik. Jókai egy íz
ben együtt utazik vele hajón Komáromból Pestre, későbbi 
visszaemlékezéseiben egy nagyon beteg, roskatag öregember 
képét idézi föl, aki gyermekes makacssággal ismételgeti, hogy 
nincs semmi baja, bár a cél előtt száz méterre megroggyannak 
a lábai, s az utca szegletkövén várja be, míg vendéglátói karos
széket hoznak, s abban viszik haza. Utolsó töredékes sorai: 
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Fogytán van a napod, / Fogytán van szerencséd, / H a volna is, 
minek? / Nincs ahová tennéd. / Véred megsűrűdött, / Agyvelőd 
kiapadt, / Fáradt vállaidról / Vén gúnyád leszakadt. 

1855. november 21'én délután 3 órakor mintegy húszezer 
ember kiséri utolsó útjára. Temetése jeladás: az önkényuralom 
elmúlt öt esztendejének ez volt az első jelentősebb tömegmeg
mozdulása. Később a nagy nemzeti temetések (és demonstrá
ciók) sora következik: Aranyé, Kossuthé, Munkácsyé. 

Al ig fél század múltán, 1900. december 1-én Székesfehér
váron nagy ünnepséggel emlékeztek meg a megye szülöttének 
„százados" évfordulójáról. Az utcák zászlódíszbe öltöztek, a ba
zilika főoltárát különleges délszaki növényekkel ékítették, a 
padokat vörös posztóval fedték be. 

A város elöljárói a Magyar Király fogadóban „négyszázöt
ven terítékű" ebédet adtak a vendégek tiszteletére. Az asztal
főn Széli Kálmán miniszterelnök, az ünnepelt költő veje, mel
lette Vörösmarty Béla államtitkár, a költő fia foglalt helyet. 
Részlet Széli Kálmán ünnepi beszédéből: „Vörösmarty, a haza
szeretet nagy dalnoka, a haza mellé állította válhatatlan kap
csolatban a királyt (a jelenlévők felállnak), akinek felkent 
személyét - a legelső magyar embert (lelkes éljenzés) - bevit

te, mint előtte senki, a nép szívébe (köztetszés)... A költő a 
hazaszeretetet és a királyhoz való hűséget koszorúba fonta és 
ezt a koszorút rátette a király áldott fejére." Az egyik szemta
nú szerint a vendégek O Felsége nevének említése után állva 
hallgatták végig a beszédet, s az éljenzés alig akart csillapulni, 
akkor viszont a honvédzenekar azonnal rázendített a Szózatra. 

„Gyönyörű jelenet volt - emlékezik a Székesfehérvár és 
Vidéke című helyi lap tudósítója - , a miniszterek, a táborno
kok, a vármegye elöljárói, az egyházi méltóságok a cistercziták 
fehér papi öltönyében, és a többiek, valamennyi díszmagyarba 
öltözött, illusztris alak együtt énekelte a hazaszeretet hitvallá
sát." 

A Szózat elhangzása után Havranek József polgármester 
emelkedett szólásra. O is a miniszterelnök által kijelölt úton 
haladt, s a Király és a Költőkirály alakjának egységbe foglalásán 
fáradozott. Végezetül azon véleményének adott hangot, hogy 
a költőkirály nem hiába vigasztalta gyönyörű hattyúdalában 
nemzetét: Lesz még egyszer ünnep a világon! Most beteljesedett 
a jóslat. Éljen a király! 

Este, a kivilágított, fellobogózott városban nagyszabású 
fáklyásmenettel záródtak a Vörösmarty születésének századik 
évfordulójára rendezett megemlékezések. 
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