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FOGYTÁN VAN A NAPOD
(Riszlet egy Vörösmarty-életrajzból)

A világosi fegyver1etétel után Vörösmartyt is magával sodorta a
vihar. Hűségesen kitartott a mindinkább gyérülő kormány és apad.
parlament mellett s követte őket Debrecentől Kecskeméten, Cegléden,
Szentesen, Szegeden át Aradig. Itt azonban megállt. Nem birta to
vább ezt a nyugtalan és reménytelen életmódot, amelyet családi és
politikai izgalmai is elviselhetetlenné terheltek meg. Emlékezete 
önmagát kinzóan és kiíárasztőan - Debrecenből Pestre visszatért
családjának aggodalmait, gondjait idézgette. Képzelete pedig az elé
je döbbenő valóság hatalmának lett leigázott foglya. A még nem is
ötven éves Vörösmarty máris az élet megfáradott ja; megroppant és
megöregedett. Költői szenzóriuma pedig mintha megbénult, elromlott
volna. "A képzelődés - irta feleségének - kifáradt, s olyanná lett,
mint egy eltört tükör." A mindenből kiábrándult keserűség torzító ih
letével és rossz kedvével csapkod maga körül, ijesztő arányai! mu
tatva sötéten ragyogó erőinek. Félelmes még csak rágondolní is.
hogy fog majd ebben a megtört sugarakkal vívódó lélekben tükrö
ződni a magát látni és megszólaltatni akaró világ!

Aradon nem tudott dolgozni. Hiába vitte magával Stettner
Györgytől még Debrecenbe kért könyveit: egy londoni kiadású Shakes
peare-t szótárral, munkáinak bekötött példányait, egy a Szépek Köny
vébe szánt kézíratban lévő versét s más könyveket. Alkotó ereje el
hagyta. Egyetlen és minden öröme, vigasztalása és menedéke felesé
géhez írt levelei voltak. A híres rossz levélíró Vörösmarty családjá
tól elszakadt életének minden mozzanatáról, amíg az lehetséges, ál
landóan tájékoztatja feleségét. De mintha Vörösmarty azért is irta
volna feleségének egész lelkét feltáró leveleit, hogy igazolja előtte

politikai életének jóhiszeműségét, tisztaságát és becsületességát. An
nál érzékenyebben is gondol erre, mert meghatottan értesül arról,
hogy felesége -- rnielőtt még sorsa végképen eldölt volna - máris
közbenjárt érdekében. "Köszönöm - irta hozzá - rólami gondos
kodásodat, csak egyre fígyelmezteUek: helyzetem olyan, hogy azt
legjobb nem bántani. Nem szeretném becstelenséggel vásárlani meg
életemet vagy szabadságomat, ha mélyebben volnék is a mult idők

izgalmába merítve. Mi engem illet, én egyszerű kötelességet teljesi
tettem: végét be kell várnom." Bűntudat nem terheli lelkiismeretét.
Azért, amit tett, nincs oka arra, hogy vádat emeljen maga ellen. Ment
séget sem keres. Erkölcsi önérzete tiszta nyugalmával és méltöságá
val veti mérlegre eddigi működését: "Tanúj a inkább, mint vezetője

a politikai mozpalmaknak, egyedüli vétkem az lehet, hogy az esemé
nyek ellenünk fordultak" - olvashatjuk feleségéhez irt levelében.

Vörösmarty politikai szereplésének egyetlen mozzanata miatt
tarthatott a hatóságok hivatalos bosszújálóI.Az 1849 április H-én
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'örtént trónfosztó országgyűlésen nem volt jelen. Azonban aláírta az
1849 március 4-i. Magyarország önállóságát eltörlő császári rendéletre
feleletül megalakult Radikális Pártnak három pontból álló programm
ját, amelynek másodika: Magyarországnak demokrata köztársaságga
alakítása - elvben magában foglalta a trónvesztés kimondását is.
Vörösmarty április 5-én, a Radikális Párt megalakulása napján 
l7-iknek - írta alá az okiratot, amelyet rajta kivül még 122-en fo
gadtak el névjegyzésükkel. A párt-programm megszövegezése Somogyi
Antal fogalmazása volt, aki aztán később szerencsésen magával vitte
az eredeti szőveget számkivetésébe. E tény mellett jelentéktelennek
tünhetett fel az a Vörösmarty ellen emelt másik vád, amely bűnéül
rótta fel azt is, hogy tagja volt a forradalmi országgyűlésnek.Vörös
marty csak hűséges maradt önmagához és mindvégig a kormánnyaí
tartott. Ez a következetessége azonban sok belső megrendülés és
harc árán meghozott áldozat volt. Feleségéhez írott leveleiben Vörös
marty színte tragikus csalódással sóhajtotta meg mindazokat az ese
ményeket, amelyek DebrecentőlAradig nem úgy történtek, mint ahogy
• azt hitte és várta. Ki tudná azt lernérni. mibe kerülhetett Vörös
martynak e mondatok leírása. "A következés igazolt. Szerettem volna
távol lenni Magyarországtól. hogy ne lássam nyomorú átalakulását,
melyet már ott sejtettem; azonban a bizonytalan hírek s társaim sza
vazata visszatartottak ..." A csalódások megrázó kínjai nyomot hagy
tak kűlsö alakján is. Barátai, tisztelői riadtan vették észre, hogy eg,
más Vörösmarty állott előttük. A melancholia és az apáthia nem
meríti ki egészen azt a folyamatot, amely benne elkezdődött. Vérke
ringési zavarai, amelyek ettől fogva kezdik rombolni szarvezetét.
sem magyaráznak meg rajta mindent. A lét-hangulat harmoniája
bomlott meg élet-szemléletében s egészen újfajta érzés-anyag halmo
zódott fel benne: a mindent elveszítettség és az utána pusztulás vi
lfasztalansága, a rom-érzés. Gyanakvása, gyötrödése, vádjai, amelyek
kel őröli eszét és sötétíti kedélyét, Széchenyi önkinzó árnyékaihoz
hasonlitanak. Iszonyú, hogy a magyar történelmi sors milyen döbbe
aetesen erős és nagy volt ahhoz, hogy az államférfiú tragédiája után
a költő tragédiájában is legyen mondani és kifejezni valója.

Vörösmarty egyelőre hallgat. Költői alkotó állapota azonban
közben elváltozott. Elszakadt minden benyomástól. Szinte szentségtö
résnek tetszhetett előtte, hogy élmény-érzékelő képessége mást dol
gozzon fel, mint ami a Világos után következő magyarság életéből
való. Egyre felgyülemlő szenvedéseí elviselhetetlenné fokozzák belső
Ieszűltségét, Nem sok idő kellett ahhoz, hogy ez az önmagát elvi
selni alig tudó teher Ieloldódjék és egy új Vörösmarty hangra fi
gyeljen fel a magyarság.

Egyelőre nem követte felesége tanácsát, hogy menjen Pestre és
jelentkezzék.

uA börtönben nem sok gyönyörét lelnéd Iátásomnak ; - válaszolt aggodalmas
levelére -; úgy hiszem, oda bemenni elég lesz az utolsó napokban is, mig a
határidő le nem jár, Legalább addig szabad napom van rólatok gondotkoznl, Kű-



lőnben is igen gyanús előttem, hogy még egy követ felett sem hoztak itéletet. Is
merem az embereket, akikkel dolgom lesz. Ok most véletlen szerencséjökben
"gyedtIl szeszélyeiktől vezéreltetnek s szeszétyetktőj embertársaIk élete, becsülete,
szabadsága függ. A férfias, erejében biztos győzőnek nagyletküségét hiába fo!'(od
nálok keresni."

Önmagával egészen leszámolt. Egyéni sorsa helyett minden gon
dolatát a családjáért remegő aggódás köti le: " ... Alig merek [ő

vónkre gondolni. A legjobb esetben is nyomor az, mi ránk vár saját
hazánkban." ettől félti egyre fokozódó aggodalmával feleségét és
gyermekeit. Csupa ki nem mondott, férfias fájdalommal szégyenleH
bocsánatkérés leveleinek minden sora szegénységre juttatott nőjétöl,

akinek oly "sok rossz napokat szerzett." Mindenre kiterjedő gyen
gédséggel és figyelemmel áll mellette, hogy könnyítsen tépelődésein

és fenntartsa erőit: "Csüggedetlenül őrködni magad és gyermekeid
felett." Vörösmartynak legszebb és legvonzóbb emberi vonásai ra
gyognak fel e feleségéhez írott levelekben. Azt nem engedi meg,
hogy családja utána menjen és osztozzék bizonytalan sorsában. Vi
szont a Pesten való maradás azzal a veszéllyel jár, hogy anagy
drágaság fölemészti kis pénzüket, amely amúgy is értékét fol5.ja vesz
teni, úgy, hogy majd lakbérre is alig jut. Ha mégis Pesten kellene ma
radniok, akkor Vörösmarty úgy gondolja, hogy felesége adja ki a
szobáit, vagy fogadjon "olcsóbb szállást", végső szűkségben pedig
adja el fölös bútorait. mert "úgy látom, bútorunk ezután csak szalma
szék lehet." Leghelyesebbnek azonban mégis csak azt tartja, ha fele
sége gyermekeivel együtt elhagyja a fővárost s vidékre megy akár
édesanyj ához, akár pedig öccséhez.

Intézkedett a maga dolgairól is. 1849 novemberében írt levelének
e része úgy hat, mint végrendelet.

"Könyveimből saját munkáímat minden kiadásban tartsd meg. Keresd elő a
M:errodést is. Ez még talán 1850 után (addig vannak munkaím eladva) némi jöve-o
delm"t adhat. Lear fordítását s egyéb töredék irataimat (a kiadatlanokat) jól be
pakkolva s nevem rájegyzésévcl jó lesz minél előbb általadni. Minden egyéb ha
szontalan iratot elégethetsz. Titkos irataim soha nem voltak; de nem szeretném,
ha bármi irataim között is tiszteletlen kezek kutatnának, December közepéíg, úgy
hiszem, elválik a követek sorsa is, akkor lesz ideje akiköltözködésről Intézked
ned: azonban a könyveket s iratokat, miket meg akarsz tartani, még november
llen biztos kézbe kell adnod. Ha ezekkel rendben Iészsz, nyugodtabban varnatoc
be akimenetelt...

E levelek egy részét már úton, nienekülése közben írja, néha.
hogy felismerhetők ne legyenek, Vadász Miklős névvel. Aradot ta
lán még szeptemberben elhagyta s Bajzával, Váchot Sándorral, Zalár
Józseffel együtt az egyetlen még szabad úton Nagyváradra. innen pe
dig Nagykárolyha tartott. útközben felzaklatott lelkén egyre jobban
erőtvesz az elkeseredés. Állandóan vitatkozott Vachottal Görgeyről.

akit szenvedélyes kitörések közepette nevezett árulónak. Ez a Gör
geyről alkotott itélete jó ideig izgató alapérzése maradt. Csak akkor
csitul el lelkében, ha bujdosása valamely epizódja más hangulatba



váltja át ezt a lelkiállapotát. Ez történik vele Nagykárolyban. Amint
híre ment itt tartózkodásának, a nagykárolyiak az ő és Bajza tisztele
tére fáklyás zenét akartak adni. Azonban kitértek az ünnepeltetés
elöl s bujdostak tovább. Szentesre mentek s itt Dobossy Mihály re
formátus papnál szálltak meg, aki míndkettöjűkkel rokonságban ál
lott, mert felesége, Tóth Julianna Vőrösmartynénak és Bajzánénak
unokanővére volt. Helyzetük azonban itt nem látszott biztosnak, ezért
nem is maradtak soká. Dobossy tovább küldte öket a szatmármegvei
Gebébe, Csanády János családjához. Itt körülbelül három hétig ma-
radtak. .

Vörősmartyn ismét urrá lettek ihletének alkotó formái. Megirja
az A/ok című verset, ezt a Görgeyt minden átokkal megátkozó kiál
tást. A vers csak kéziratban terjedett el. Az aláirt V ....ty betűkről

azonban mindenki ráismert a szerzőre. Ez volt a Világos után meg
szólaló első magyar hang. Itt jelenik meg elöszőr a Vörösmarty al
kotás új módja: az öntudat lejtőjére és határára merészen kiépülő

kompozíció, amelyben egymást alig elérően, vadul kavarganak és
száguldanak a szavak, a gondolatok, a képek asszociációi, de mind
ezek fölött töretlenül, sértetlenül a verset összetartóan hangzik a rit
mus gyönyörű fájdalommal zokogó zenéje. A költemény rendkívül
meglepetés: mindenkinek a kifejeződése és önmagát megkönnyítő
magára találása lehetett. Talán nem a személy! vonatkozása míatt,
hanem azért, mert egy megzsibbasztó és tehetetlen némaság megtö
rése s vége valamiféle megszölamlásként hatott. S annak külön ér
telme volt, hogy ezt a hangot Vörösmarty ütötte meg. Ez a hang
az élet jelentkezése akart lenni.

A vers minden indítéka adva volt Vörösmarty Ielkiállapotában.
Napról-napra szomorúbban és leverőbben tapasztalta, hogy egy éle
ten át hűséges és meghitt barátja: Bajza lelkileg kezdett összeomla
ni. Még mélyebben érintette kisleányának. akitől nemrég búcsúzott
el Debrecenben, váratlan halála, amelyről itt értesült. Nemrég te
mette el kis fiát! Ez a seb még mindig sajgott lelkén. Eszébe jut
hatott, hogy ekkor Petőfi állott mellette s ö kísérte, amikor a kis
fehér koporsót Kisfaludy Károly sirja mellé temették. Az emlékezés
mindig több és több sebet szakíthatott felszivén. Az egyedül maradt
feleség! Az eltünt Petőfi, akiért annyit aggódott, akit minden veszély
től féltve, nem akart elengedni a harctérre! Vajjon hol van? Vajjon
a róla [elröppenő legendáknak vagy az egyetlen valóságról szóló hír
nek van igaza? De talán mindennél jobban felzaklatta és összeza
varta életét a magyar tábornokok meggyalázó aradi kivégzésének tör
ténete, amelyről itt szerzett tudomást. A döntő, ihletfelkavaró beavo
mást innen kaphatta ahhoz, hogy öntudatának alig elviselhető terhe
elöl versbe meneküljön. Csak így kellett ennek történnie! A költe
mény megírásénak dátuma: 1849. október 10. az október ő-nak Yég
zetes szomszédségában van. S ugyancsak az aradi események táv
latából lesz érthető a költemény átok-jellege.

Ugyancsak Gebén, Csanády Jánosné kérésére irta Vörösmarty



albumába Emlékkönyvbe c. költeményét. Ha van ellentét, amely egy
vers és helye közt elképzelhető, hát ez az: egy emlékkönyv bíeder
maíer hangulatának arisztokratikus csendjében ez a négy strófába
sűrített vers-orkán. A vers szépsége éppen ennek az ellentét-megol
dásnak művészete.

A költemény indítéka: a ház asszonyának kérése, hogy a költő

irjon az emlék-albumba valami emlékszerűt, egyszerre Vörösmarty
tudatára ébreszti az emlékkönyvvel ellentétes helyzetét. Átveszi a
kérés szerepét, ő kér! Elfeledkezik arról, hogy egy emlékalbum vár
ja soraít, víharba szökellő jambusain kiáltja tele a mindenséget s
kérí tőle vissza elveszett hazáját. Aztán elcsitul ez a kozmikus zavar,
emberi beszéddé alázatosodik, a költő visszahajlik a vers elindító
motívumhoz, emléket ír, azt, hogy hitet, bizalmat kér. Csak ezzel a
két erővel lehet és érdemes élni. A költő magatartásának ez az átté
tele a kompozició felülmúlhatatlan remeke. Lírai formában megol
dott lélektani dráma.

A heroikus lelkesültség epikus, az emberi eszmények monumen
tális lirikus Vörösmartyja után most a történelmi létérzés tragikus
Vörösmartyja áll el öttünk.

Az Emlékkönyvbe c. vers folytatja a már az Alokban jelentkező

új lírai vonásokat és kompoziciót. Kezdődnek a már alig összeegyez
tethető színek, képek, minden inkább csak jelzés és vázlatos mozgás.
De a vers maga mégis szilárdan és erősen áll. Belső ingását, reme
gését nem veszi át, a vers fegyelme nagyszerű egységben tartja össze
az alkotást. Feltűnő továbbá Vörösmarty Iírájában érzéseinek elvál
tozása is. így meglepö, hogy míg ezidei levelei tele vannak a csalá
diasság közvetlenségével, rnelegével, költészetében semmit sem kap
csol bele ennek áramlásából. Mintha nem személyes életet élne. Én
tudata megnő, kitágul, lelkében, mint uralkodó érzelem csak egy van
mindent kitöItően és lefoglalóan létérzésként jelen: magyarságával
és magyarságában együtt átszenvedett emberi egyetemessége. Ez volt
benne jelen mindig ! De ilyen élesen, világosan és jeIIemzően csak
a szenvedés emelte ki belőle ezt a kettősséget, amely költői érdemé
nek legnagyobb dicsősége, de költői pályájának legfájóbb tragédiája
ill lett. Ez a páratlan szintézís, ez a szinte elviselhetetlenül magára
méretezett kicsi és nagy világ éppen annyi válságot támaszt törté
nelmi hitében, mint amennyi kínnal oltja tele értelmét. Vörösmarty
ban most, a szenvedés és elhagyatottság magányában, hazája árnyé
kában kezdődik a lét-értelem végső harca, az utolsó állításért és ta
gadásárt, az optimizmus és pesszimizmus egymást eldöntő igazáért, a
Szózatban hirdetett hitének minden reménye ellen fenntartott foly
tatás áért. Soha magyar költő ilyen geniális kínokkal meggyötrő, de
ilyen fenséges távlatokra kilátást nyujtó magaslatokon eddig még
nem járt, mint ő. Zrinyi és Széchenyi emlékeztetnek rá. Antik iste
nek csatája a végzettel, Shakespeare alakjai lelki éjszakáinak vívó
dása a világ erkölcsi rendjéért jutnak róla eszünkbe. Csoda-e, ha
Vörösmarty ehhez a lelkiséghez új formát és kifejezést keres! ? EI-



férhet-e Vörösmartynak ez a belső kitárulása, megnövekedése, bo
nyolultsága egy kecses és kifinomult dalhang .,gyöngyház-fényűcsend
jének ragyogásában?

A gebei nyugodt napok is elmultak. A bujdosó nyugtalanság to
vább űzi Vörösmartyt és Bajzát. Amint a bizonytalanság és félelem
rettenetében kerülő utakon, az ősz koraesti árnyékaiban bolyongva
valamilyen meghitt és szerető házban, tanyákon befogadásra talál
nak, mintha legendák virágoznák körül lassan már kimerülő életüket.
Ahol csak megjelennek, akármennyire megrendítő rajtuk a feldult
arc és torz alak benyomása, ezek egyszerre eltűnnek s a hallgatag.
félő, remegő udvarházak, kuriák, kunyhók Vörösmarty és Bajza be
léptekor nevük fényével és költői világuk szépségének ünnepi vigasz
talásával telnek meg. Kimondhatatlan az a hódolat és az a meghatott
ság, amellyel fogadják őket, akik önmaguknál többet jelentenek szá
mukra, a diadalmas, a nagyszerű, a még feltámadó Magyarországot,
amelynek szimbolumaiként álltak előttük. Azok az emlékiratok, ame
lyek ilyen váratlan megjelenésről szólnak, az idő nagy távolságában
elvesztik minden részletük bizonyosságának erejét, s inkább eszmé
nyítenek, mint hiteleseknek mondhatók. De lényegük igaz és közölt
adataiknak egésze lélektanilag oly szép, emberileg oly mély, hogy
véteknek tetszik irányukban a tudományos kételkedés módszeres ér
vényesítése. Valahogy úgy kellett annak lennie, mindenhol, ahogy az
a kis-tomaji pusztán is történt. Amikor egy este Vörösmarty és Bajza
bekopogtak Fekete Sámuel ny. gazdatisztnek Madaras mellett bérelt
tomaji pusztájára és ez megtudta. hogy kik, kitárta föléjük öreg ke
zeit és biblikus szavakkal köszöntötte őket: "Most már elbocsáthatod
Uram, a te öreg szolgádat, mert nemcsak meglátták szemeim szeren
esetlenné lett hazánk két tündöklő csillagát, de szegény, szerény kuny
hómat templommá is szentelték jelenlétökkel." S ha abban a formá
ban, amelyben Besze János Iejegyezte. talán nem hangzottak el Vö
rösmarty ajkáról Petőfiről mondott szavai: "Ha Petőfi valóban meg
találta az általa keresett dicső halált, korán összezúzott lantjának
hangja tűlszárnyaland a századokon, mert a szabadság éltető dala
inak halála örök életet biztosított - éljen az ö szelleme, ki amit írt,
azt életével pecsételé meg, éspedig dicsően, azért dicsőség neki l" _.
de az igaz lehet, hogy Petöfiröl Vörösmarty különösen mély kegye
lettel emlékezett meg, úgy, amint Besze János megőrizte minden moz
dulatát: "Petőfiről beszélgetve Mihály felállott, vörös borral tölt
pohár remegett a kezében, lehajtott fővel állt, s gondolkozott és csen
des hanggal ezeket mondá ..." Lélektanilag az sem lehetetlen, hogy
Vörösmartynak az volt a meggyőződése, amit Besze János e szavak
ba öntötten örökített meg: "Ha Klapka kapitulál, feltételeinek első

pontja bizonyosan az általános amnesztia leend." Volt rá oka, hogy
így gondolkodjék ...

Két napig maradtak a kis tomaji pusztán, azután mentek tovább.
Ezután azonban már nyilvánvaló lett előttük, hogy bujdosó életüket
nem folytathatják tovább. Nem is bírták, értelmét sem látták. De
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még mindig nem tudták rászánni magukat arra, hogy jelentkezzenek.
Nagykárolyba bujdosnak tovább s ill töltik a Károlyi uradalomban
rejtözködve a szeptemberi hónapot. Innen októberben Fegyvernekre
menekűltek, ahol Orczy Antal rejtegette öket. Itt találkoztak mind
ketten feleségükkel. Tölük vették a hírt, hogy ügyük kedvező fordu
lat elött áll. Hivatalos személyek: Kossalkó János, a királyi ügyek
igazgatója, Heinrích János nyugalmazott kapitány és Leizendorf audi
tor pártfogolják őket. Mégsem mentek haza. hanem még a novembert
Orczy birtokán töltötték, amelynek Vörösmarty öccse, János volt a
jószágkormányzója s ő gondoskodott róluk. Végre december elején,
hamis útlevél. segítségével visszatértek Pestre családjukhoz. Mind a
ketten jelentkeztek. Ennek azonban csak formai jellege volt. Jegy
zékbe vették. de még csak ki sem hallgatták öket, mint terhelteket.
ügyük nemsokára megoldást nyert. A Magyar Hirlap 1850 221. szá
ma közölte azon ,,209 kevésbbé terhelt egyének" névsorát. akik ellen
a haditörvényszéki eljárás megszünt, "Vörösmarty Mihály költöt,
bácsmegvei képviselőt" is kiadta a haditörvényszék. Minden vád
nélkül térhetett vissza családja körébe. Valószínű azonban, hogy az
Akadémia befolyásos tagjai is közremunkálkodhattak abban, hogy
mindkettőjük vizsgálata símán folyt le. A végzetes aláírású okírat
pedig - Vörösmarty nem várt szerencséjére - "teljesen biztos kéz
ben volt." .

Vörösmarty, miután Haynau a magyar íróknak megkegyelmezett,
családjával együtt felesége birtokára: Csepre ment. A Pesten való
tartózkodás sem szellemiekben, sem anyagiakban nem jelentett szá
mára nyugalmat és biztonságot. Csepen sem maradt soká. Boross
Míhály barátjához, Fejér megye néhai alispánjához fordult, nem tud
na-e számára Baracska-Szent Ivánon valami szállást keresni. Boross
közbenjárására id, Pázmándy Dénes átengedte Vörösmartynak a
szentíváni pusztán lévő üres tisztilakot, a vele összefüggő két hold
kerttel. Igy költözött Vörösmarty családjával Baracskára és lett ismét
szűlőmegyéje lakosa. Míndez 1850 tavaszán történhetett.

Baracska "igen szíves, jó emberei között" Vörösmarty jól érezte
magát. A falu tele volt menekültekkel, akik a többi lakosokkal egyűtt

nagy tisztelettel és figyelemmel vették körül Vörösmartyt és család
iát, Dienes Gábor egy svejci tehénnel ajándékozta meg a költöt, aki
nek kevés gondja volt vele, mert Pázmándy Dénes a maga istálló
jában adott neki helyet és cselédjei gondozták. A falu asszonyai pe
dig ellátják Vörösmartyékat sértéssel, baromfival. Vörösmarty gaz
dálkodni kezd s a Pázmándytól kapott szállás helyébe egy házat. egy
pár hold földet és Kajászó Szent Péter határában egy pár holdat vett
haszonbérbe. Anyagi gondjai így pillanatnyilag elcsitultak. Akadémiai
tiszteletdíj át is megkapta. Nagy segítségére volt, hogy egyik legna
gyobb tisztelője és híve: Batthyányi Kázmér a bicskei tagosításnál
lennmaradt és Vörösmartynak ajándékozott két telket most, Vörös
marty kérésére, 500 forint évi járadékkal váltotta meg. A kormány
ezt az összeget most zavartalanul biztosította számára. akit egyébként
sem gátolt mozgásában.
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Mindez a kedvező kűlsö alakulat azonban nem tudta lelke nagy·
J1agy fáradságát felfrissíteni s az embert egészen visszaadni a köl
tőnek. Nyugtalanul keresi magát. "Én még nem igen foghatok mun
kához - kivévén az akadémiaikat - sok apró házi bajom lévén,
irányomat is elvesztvén anélkül, hogy újat tűzhettem volna ki ma
~amnak, kedvem sem sok van. Egyedül az időtől várom, hogy egy
kis erőre kaphassak" - jelzi állapotát Toldyhoz írt levelében.

Időnként felmegy Pestre, ",a szomorú városba", széttekint, meg
jelenik második otthonában, az Akadémiában, amely Andrássy
György /Iróf elnöklete alatt 1850 június IO-én tartja első ülését.
Találkozik régi barátjával s tölük értesül nemzedékének szabadság
harc utáni sorsáról. Kevés öröme telhetett ebben. 1850. április 21-én
halt me!! Pesten, Graefenberrrböl hazajövet legnemesehb barátainak
egyike, Wesselényi Miklós. Czuczor fo~ságban sinvlödik. Garay az
egyetemi könyvtárnál másodranrsú hivatalt visel. Bajza és Fáy távol
vannak Vachot Sándor nem ír. Aranvt az anathis kínja gyötri. Csen
gery és Kemény a magyar státusférfiak életét irják, [ókairól semmi
hír. Az idősebb írók általában hallgatnak. De ezek, kűlőnősen ha a
Tudós Társaság tagjai voltak, nem is számítanak az élethez, inkább
a halálhoz. Nincs hol megszólalniok. Az út Múzeum lenne erre az
egyetlen hely, de megjelenése - október l-re volt jelezve - késik.
A fiatalabbak Sziláovi Sándor Emléklapjai és Nagy Ignác Hölgyfutár
,.iournáliaina.k árnyékában" húzódnak meg, hogy megélhessenek.
Kuthv Lajos "nemzetta~adó". Epv jó hangzású név van: Tompa
Mihály, mert győzi lelkesedéssel és túl van a tétlen hazafias búsu
láson." A könyvek nem i!5en kelnek, A közönsp.g fásult. A szinház
zárva. Égvetlen sikerrel bíztató vállalat van, Váchot Imre Losonci
Főniksze. Ennek vannak, sőt gyaraoodnak az elöfizetői. Egyébként
társasélet nincs. Rejtett, foitott életű város lett Pest.

Ilyen körülmények között neki is lassan gyülemlik fel életkedve
s il!en nehezen szánja rá martát az írásra. Inkább kii1 ső indításra, mint
ihlete teremtő kedvéből doloozik. Toldy áll mel1ette, aki feladat
mUflká1rlral tördeli össze közömbőssécét. Az ő ösztönzésére kezd Ta
lamit dolgozni az Akadémia új folyóirata számára. Elvállalja e~)'
mapvar svnfaxis ráeső részének a mecírását. "Financiális merengéseí
nek megszűntetésére pedi~, holiy legalább eov évig dologtalanul él
hessen", 3 kötetet készül kiadni munkáiből. Sőt. közben mintha régi
én-jéből is kezdene valamit vísszakaoni: megjelenik vers-író kedve.
t,Egy kisebb versezetem - értesíti Toldyt - nagyjából már készen
van." Ez a versezet valószínűleg az Előszó lehetett.

A cím el!y kissé zavart. Semmi adat. avaov nyom nincs arra.
hogy milyen tervezett rnű előszavául készült. Sőt a költemény kom
poziciója inkább arra utal, ho~y a költő valamit csak akart, de azután
ott hagyta tervét. Valami kettősség jellemzi a vers szerkezetét: az
első része más hangnemű. mint a második. A költemény azonban
így is nagy, talán letfnagyobb lírai alkotása Vörösmartynak, mindea
csonkasága! beíejezetlensége ellenére.
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A költemény a reformkor emlékeinek napsütésében indul. Min
liee újra felragyog, ami csak emberileg naggyá és nemessé tud tenni
egy korszakot: az ész, a szív, a munka, az ember szellemi és anyagi
haladása. Mintha Széchenyi magasztalását intonálnák a bevezető so
rok. A Szózat ritmusának ünnepi lejtésével kezdenek emelkedni Vö
rösmarty híresen szép és mesteri jambusai. Azután mintha megtor
?anna minden, felcsattan egy rövid vers-mondat: A vész kitört! S
egyszerre a háború hangulat-váltó árnyékai saiszegnek végig a vers
"ek eddig oly harmonikus architekturáján, A költemény belső deko
rációja megváltozik, a halál színeíbe öltözik és ebből az elsötétült
távlatból cinikusan és könyörtelenűl táncol elő a Halál. A kultura
és haladás himnuszából indult költeményből a haláltánc kísérteties
tébolya lesz. De aztán a halál hatalma kifárad és munkáját befedi
a csataterek némasága. Ahogy Vörösmarty ezt az átállást ritmikailag
érezteti és átfesti, az a magyar verselés egyik legnagyobb diadala.
A jambusok lassan meg fáradnak, nehéz a terhűk. inkább már csak
pihegnek, mint emelkednek és átfordulnak a spondcusok nyugalomra
csitító, állító, zajtalan elnémulására. "Most tél van és csend és hó
ts halál." A vén cigány zivatarának hangolása itt kezdődik.

1853-ban vagy IB54-ben Vörösmarty elhagyja Baracskát és Ká
polnásnyékre, szülőföldjére költözött át. Valószínű, hogy a gazdál
kodásra ráfizetett, lakása sem volt megfelelő, s talán Baracskát egy
kissé unalmasnak is találta. Lehet, hogy Kápolnásnyéken olcsóbb la
kást is kapott a Nádasdy-családtól.

Kápolnásnyék nem volt igazában falu, lakosságát 4-5 nemesi
család s ezek volt jobbágyai alkották. Vörösmarty lakóháza a Balassa
család 8-10 holdas belsóségei közé volt beékelve s 2-3 holdas kert
terült el körülötte, amelybe ő maga telepített szőlőt. Ha új otthoná
ból kitekintett, éppen rálátott szülőházára. Nem kellett ahhoz a leg
nagyobb élő magyar költőnek lennie, csak meleg fogékonyságú em
hernek, hogy megértsen mindent, amit ez a késő hazatérés és talál
kozás az emlékezés némaságával elmondott neki.

Új lakóhelyén Vörösmarty élete mintha kettévált volna. Volt
egy külső, társas hajlamait látszólag kielégítö és önmagát időnként

dfeledtető élete. Sokat érintkezett Kolosváry Mihállyal, aki atyjának
utóda volt a Nádasdy uradalomban. Gyakran járt a nyéki nemesség
;::özé, a Sárkőzy-, Mérey-, Kenesey-, Földváry-, Balassa-, V éghelyi
~;s más családokhoz, akik hódoló kegyelettel és tapintattal veszik
lzőrűl és segítik ki anyagiakban, amikor ezt csak tudják. Ez azonban
aem mindig sikerült. A költő önérzete tiltakozásával hárított el ma
gától minden ilyen észrevett törekvést. "Ennyire mégsem jutottam !"
- hangzott védekező mondása. Néha átrándult a szomszédos Velen
cére és Agárdra, jóbarátaihoz és ismerőseihez. Különös örömet visz
nek napjai egyhangúságába, ha meglátogatják pesti jóbarátai: Bajza,
leányával Lenkével, Horváth Árpád, Eötvös, Vachott Sándorné, Lisz
nyay Kálmán, Berta Sándor és mások, s valamennyi közt a le~

seeretettebb: Deák. Sorsának hűséges osztálycsa. tartózkodóbb ter-



mészetü felesége, aki szemérmes visszavonultsággal takergatta férje
betegségével is mindjobban megnehezedő életüket. Vörösmartynak
ís egyetlen tiszta és nyugodt öröme családja, amelyért - egészsége
rovására IS - minden áldozatot meghoz s nem kíméli hanyatló Iizi
kai erőit. Családi életüknek Nyéken legünnepélyesebb eseménye kis
fiuknak, Bélának első szentáldozása volt. fiA fényes ebéden, amelyet
a költő ez alkalommal adott, saivélyes köszöntőt is mondott kis
fiának, melyre a vendégek ezüst bíllikomból ittak áldomást" - mond
ja az egykori hirlapi jelentés.

Vajjon mit mondhatott Vörösmarty kisfiának? Izgató kérdés!
Hol volt Vörösmarty ekkor már fia hitétöl l ? Talán ott, ahol az egész
század állott a katolicizmustól ? A lelke mélyén, a vérében, a képze
lete pompájában és űnnepélyességében, természete, egyénisége jósá
gos vonásaiban ott élt a katolicizmus. E korabeli levelei tele vannak
alázatos és bízó Isten-hittel, a Gondviselés szándékait hordozni kész
készséggel. Költészete is tele van futtatva metafizikai erezetekkel.
utalásokkal, mélységekkel, amelyekben felülmulj a az ekkor kezdődő

keresztény, programmszerű Iírát. De ezenkívül volt egy másik Vörös
marty is, akinek a lelkén nyomot hagyott a század kétkedő, raciona
lista és kritikus liberalizmusa. Vörösmartynak szinte a szeme előtt: az
Atheneum hasáb] ain alakult ki ennek a századnak a szelleme. Itt volt
tanúja Kant fogadtatásának, a csodálatnak és ellenszenvnek. amely
körülvette; itt látta Hegel uralomrajutását s ez alól ő maga sem
tudta kivonni magát; itt szemlelte Schelling napjának felkeltét, amely
nek egy-két sugarát ő is beleszőtte gondolkozásába; itt hallott
Strausz vihart felverő könyvéről, amelynek hullámai ide is csaptak.
Gondolkodásának nyugtalanságai, melyek annyi sebet üthettek hitén
s amelyeknek mottója egykor az volt: az ész az isten, most mintha
elcsitulnának. mint annyi mindenből, ebből is kiábrándulhatott s lelké
nek a szenvedésektől felszaggatott résein, amint ez már a leveleiben
is észrevehető, ismét előtört a hite, amelyre itt talált újra rá, szűlöi

háza közelében, kisfiának hite mellett.
A társaságnak élő, jókedvű, joviális, dinnyeszüretet tartó, do

hánytermelő és pezsgőbor-készítő Vörösmarty mellett azonban Nyé
ken élt egy másik, szinte láthatatlan Vörösmarty is. Igazi életét ma
gányba rejti el; ablakai éjjel mindig világosak, s csak azt tudjuk róla.
hogy ilyenkor dolgozik. úgy tűnik fel, hogy a rajta kívül eső világ
gal megszűnt minden ihlet-kapcsolata. Lassan-lassan kinő környezeté
ból, a történelemből. az időből. ...Egészen időn kívül élek, mint az

.őrökkévalóság" - jellemzi magát Tóth Lőrinchez írt levelében. Ha
lál-verseket ír. Felkérésre alkotja meg s talán azért is vállalja őket,

mert hangulatával találkoznak. Egészsége egyre hanyatlik. Agy és
szívérelmeszesedése, magas vérnyomása mind jobbanelhatalmasod
nak szervezetén, amelyet tüdővizenyő is kínoz. Sokat szédül, sokszor
elveszti eszméletét, néha rémképei vannak, mintha rá akarna szakadni
háza s ilyenkor futni kezd. Költeményeiből már hiányoznak képzele
tének kábító, kápráztató színei, a vakmerő szóösszetételek, a nyelv-
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:g~níusz remeklései. Az emberi bölcseség, jóság, lényeg-látás klasszí
"kus nyugalma árad szét distichonjainak csendes, még mindig pom
pásan hömpölygő, de már fénytelen és zenétlen omlásában. Igy kö
vetkeznek: Siruerseh, Mint a földmivelő és Batthyány Kázmérnak em
lékére és sirkövére készített feliratos versei: A száműzött, Az ember
élete, Emléksorok egy sirhbre. Az élet ormaira feljutott Vörösmarty
nak tárgyilagos nyugalma ragyog e költemények igéin.

Egyéb munkáin is látszik az utolsó rendezés és símítás mindent
elvégezni siető gondoskodása. Mindenekelőtt nyugtalanul foglalkoz
tatta munkáinak kiadása. Kiliánnal kötött szerzödése lejárt 1850-ben
s anyagi helyzete késztette arra, hogy új kiadóval tárgyaljon.
Heckenast Gusztávnak ajánlja fel munkáit s 6000 váltó forintot kért
az eladási jogért, De nem tudtak megegyezni. Ezután hozzáfog a
Lear király fordításához, amely mint köteles adósság már 1848 óta
terhelte. Nyéken 1853-ban el is készítette munkáját. A magához tér
ni kezdő irodalmi közvélemény úgy tudta, hogy ezen kívül még hat
Shakespeare-dráma lefordításával foglalkozik. Azonban ezt is alig
győzte. úgy tervezte, hogy majd sajtó alá rendezésekor végzi el rajta
az utolsó simítást. A vállalat új kiadói a Nemzeti Könyvtár részére
így is szívesen fogadták Vörösmarty kéziratát, amelyért 300 forint
tiszteletdíj at ajánlottak fel neki. Az átnézés munkáját azonban Vörös
marty már nem tudta elvégezni. Bevált Gyulai sejtelme, amelynek
Aranyhoz éppen a Shakespeare-fordítás ügyében 1855. augusztus 11
én írt levelében adott kifejezést: "Vörösmarty többé nem fordít, nem
fordíthat. Szegény öreg egészen oda van, alig él még egy évet." A
{ordítást Arany "bársonyos kézzel" javította át.

Pesti barátaival közben megtartotta kapcsolatait s időnként meg
látogatta őket. Ilyenkor sokan jöttek össze," de mindig óvatosan és
nem nyílvános helyeken. Az írók ismerték a hirhedt rendőrfőnök

Pottmannak fenyegetését: "Ha azt akarják, hogy egy mukkanás se
legyen az egész országban, engedjék meg, hogy összeszedessem azt a
fővárosban lézengő néhány irkafirkászt, leküldöm öket Péterváradra.
lecsukatom s azzal csend és nyugalom lesz az egész országban."

Két ilyen nagyobb összejövetelről van részletes tudomásunk. hz
2gyiket Vachot Imre rendezte még 1850-ben. Az a vendéglő, amelyben
a pesti író k Vörösmarty tiszteletére összejöttek, az Angyalhoz cím
zett kurtakocsma volt a Ferencvárosban, az űllői úti kaszárnya mö
gött. Kicsiny, földszintes ház, csinos kerttel. A derék német vendég
lős a maga kert jére nyíló szobát engedte át az íróknak, hol sem
"policáj" , sem "zsandár" nem háborgatta öket. A megjelent írök
Lévay József, Urházy György, Székely József, Balázs Sándor, Fekete
Mihály, Erdélyi János és Vachot Imre voltak. Váratlanul betoppant
a híres cigányprímás, Patikárus Ferkó is, egy másodhegedűs és egy
bőgős kíséretében s régi "hallgató magyar szólókat kezdett játsza
ni" ... "A Szózat költője egészen el volt érzékenyedve, szeme könny
be lábadt, majd őszülő fejét karjára fektetve, csöndesen zokogott."

A másik ilyen összejövetel 1855 tavaszán volt Tomorv Anasztaz



lakásán. Ekkor "az alig ötven éves férfiú teljesen megtört. agg vala
már." Tomory, akit Vörösmarty rendkívül szeretett, lakomát rende
zett Vörösmarty tiszteletére, amelyen jelen voltak: Deák, Eötvös,
Kemény, Csengery, Jókai, Egressy, Szigligeti, Rádai. Egressy Gábor
elszavalta Vörösmarty kedves költeményeit: Szép Ilonkát, Liszt Fe
renchez, Gondolatok a könyvtárban, Egri bor. Elénekelték a Fóti dalt.
Patikárus Ferkó pedig magyar nótákat játszott.

Mindenki örömet szerzett neki, csak két jóbarátja láttára jutha
tott eszébe közeledő sorsa. Bajza és Váchot Sándor már nem ismer
ték meg ... De rajta is jelentkeztek a hanyatlás jelei: Eötvös Józsefet,
aki az utcán köszönti, nem ismerte fel. Csengeri Antalnál és Tóth
Lörincnél, akinek a családi körében színtén sokszor megfordult, tár
salgás közben többször elaludt.

Érdeklődése azonban még élénk. Egy ilyen pesti látogatáskor.
talán éppen a legutolsó kérésére Tomory elvezette az úgynevezett
"ifjak kávéházába": "Hadd lássam még egyszer az ifjú nemzedéket!"
"Betértünkkel - írta le a találkozást Tomory - néma csend lőn az
ifjak között, és. kegyeletes tisztelet-nyilvánítás."

1854-ben írta meg Vörösmarty A vén cigányt, Gyulai úgy tudts,
hogy Szentivánon kezdte meg. Az azonban bizonyos, ho~y Nyáken
fejezte be. A magyar írók és a hozzá közelálló barátai: Eötvös, Csen
gery, Kemény és Tomory tudtak a versről s így került a Pesti Napló
ban nyilvánosságra. A Pesti Napló nem akarta közölni e soráért: A
megváltó elfordult sirjában. Ekkor Vörösmarty Tomorvval. aki elölt
felolvasta költeményét, kijavíttatta a verset: "Ugyan húzd ki, öcsém
ezen sort s írd helyébe: Isten sirja reszket a szeni honban."

A vén cigány alakja valószínű Patikárus Ferkó személyének á i
alakítása. A vers ihletének felajzásához döntő benyomást nyujthatotl
képzeletének Shakespeare-rel való utolsó találkozása. Lear király el
hagyatottsága és átkozódó keserűsége a Vörösmartyéval azonos álla
pot analógia, amely ismét felingerli Vörösmarty lelke rendjét, fel
kavarja és felforralja eszrnéi kihültnek hm anyagát. Az orosz-török
koníhktusból a háború képe rémlett elé, amelyben újra feljelent a
magyar szabadságharc vérző emléke s összetörte szeraléletében az
emberarcot. amelyet már derengő optimizmussal kezdett tekinteni.

Vörösmarty ezután már csak egy verset irt: Fogytán van a
napod. A költő királyi szőtteséről fáradtan, ékesség és dísz nélkül
leomló foszlányok. A ritmus lassú, zenétlen omlásában kezd elcsende
sedni minden. Még egyszer felragyog fölötte a mult, amely tűnődő

álmodozással kérdez, sajog és fáj. A sorokat az emlékezés reszkető
hullámai ringat ják.

Ami ezután történt, az már a vég közeledése. Még 1855-ben csa
ládjával ellátogatott Csepre, felesége édesany jához. Azután felkeres
te Tatán lakó sógorát Csajághy Károlyt. Elment Kehidára is, hogy
utoljára lássa Deákot, azt az embert, "milIyen ritkán szűletík." Orvo'
sának, Kovács Sebestyénnek tanácsára a budai Császárfürdőt hasz
nálja, majd Balatonfűredre megy, hogy szivbaja ellen gyógyulást ke-
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ressen. A Szózat költője! - mondogatják az atyák fiaiknak az áhí
tat hódolatával, amikor meglátják roskadt alakját. Utolsó arcképét
Váchot Sándorné rajzolta meg, amikor meglátogatta Nyéken: "öltö
zetét elhanyagolta, mintha sorsához íllően a durvás szövetű ruháza
tokat tartaná ... Ösz szakállát ápolás nélkül engedé nőni, bokrosod
ni, s családi körben is el-elmerült gondolatába, hosszan és mélven,
mintha csak egyedül volna ...u Mivel betegsége egyre súlyosedott.
Béla fia sokat betegeskedett és már iskolába is kellett járnia, és több
kilátás nyílott arra, hogy könnyebben tudnak a Iövárosban megélni,
ezért elhatározta a család, hogy Pestre költöznek. Valamelyik jóba
rátjuk a Váci utca 19. Szánni ház II. emeleti 9. sz. udvari lakását
vette ki számukra. A ház első tulajdonosa Kappel Frigyes báró ban
kár volt. E házban volt Wigand Ottónak, majd Heckenast és Edel
mannak könyvkereskedése. Kisfaludy Károly is itt lakott, az utcára
néző T. emelet három szobás lakásában s itt is halt meg.

1855 novemberében Vörösmarty állapota hirtelen rosszabbra
fordult. Véghelyi Zsigmond nyéki földbirtokos kocsiján vitték fel
Pestre. Utolsó napjait hadd mondja el egy szemtanú, Barabás József
orvos, aki Baracskán, mint politikai menekült tartózkodott, tanitotta
Vörösmarty gyermekeit és a család kérésére a nagybeteg költő mel
lett tartózkodott.

" ... Vörösmarty először az Arany Sasban szállt meg, ahol meglátogatták
Bajzáné és gyermekei. Vidám volt és balatonfüredi útjáról tervezgetett. Felesége
közben hazatért Baracskára gyermekeihez. November 17-én ment át Vörösmarty
felesége és Barabás kíséretében a Kappel házba. A költő még tudott járni, de
karon kísérték. Még aznap délután lement Barabással a Korona kávéházba s itt
egy félóráig időzött. Mivel itt nagy ftist volt, Barabás nem engedte meg, hogy
tovább tartózkodjék. Visszamenet Vörösmarty jókedvű volt, és cigány adomakat
mondott. Amint lakásába ért, egy negyedóráig tárulásszékbe ült, majd lefekUdt.
!'I'ejével és Barabással beszélgetett, leülönösen sokat emlegette Deákot, akit ~lc

sége figyelmébe ajánlott. Éjjel rosszul lett, november is-an reggel szélütes érte
s önkívületbe esett. Ilyen állapotban többször meglátogatta Deák, Bezerédi István
és neje, akik napjában háromszor is felkeresték. Papot is ő hozatott. Halála pil
lanatában lépett be Vörösmarty szebájába Toldy. Szemeit Barabás József fogta
~(' ... A halál november ts-én, délután két órakor következett be."

Temetéséről, amely november 21-én délután 3 órakor volt, SZÓ

laltassuk meg Csengety Antalt, aki résztvett benne és a külföldön
lévő Gyulaynak így irta meg:

..... Vörösmarty temetéséről olvasott ön a lapokban. Semmi sincs nagyítva,
Legalább 20.000 ezer volt jelen s ezek között több főrangú ... A roppant tömeg
kikfserte Vörösmarty koporsóját egészen a sírkertbc. A prépost (Szántófi Anta~

itt eltérve a szokásos szertartásoktól a sírra térdepelt s egy e végre készített buzg..
imát mondott el. Mlnistránsa között plébánosok is voltak: Sulyánszky, Ráth stb
A polltechnikum! ifjúság Budán otthagyta tanárait s tömegestől jött át Pestre, A
gimnáziumi ifjúság kérelmet nyujta be, hogy e napon ne tartassanak előadások.

A P e "t i N a p ~ 6, mint láthatta ön, mély gyászban jelent meg s a Városban
mt:wt'~oz6 lelkt'sedés a német lapokra is átragadt. Ök is megsiratták a In fl ~ Y a (.



költöt, sőt világirodalmi veszteségről szóltak, A kis K u n d B C h a f t S b l a t t e
Naptól kezdve egész gyászt öltött és igy végzé a németekhez irt sora1t: Wel n e t.
o 'we i n e t, V ö r ö s m a r t y 1 G t t o d t l Aki kételkedett, most már meg
gyllzlldhetett, hogy Pest magyar város. A magyar irók fátyollal kalapjukon jelentek
meg a temetésenv v • •

A koporsót, amelyet hat ló vont, két oldalról irók és művészek

égő fáklyákkal kisérték. Utána haladt az özvegy s három árvája,
az Akadémia tagjai s a Nemzeti Szinház művészei.

A magyarság most tudott először országosan gyászolni. S mintha
mindazt a fájdalmat, amelyet az eltünt Petőfiért, az aradi tizenhá
romért és a szabadságharc névtelen halott jaiért titkon szenvedett,
most Vörösmarty halála fölött egyszerre zokogta volna ki magából,
minden könnyét neki adta. Koporsója körül az 1848 márciusi Pest
nemzedéke találkozott, amely azonban már mint történelmi sor
son át jutott magyarság vértanúkból és száműzöttekböl, elítéltekből

és míndent elveszítettekből állott. Amikor most a nemzet másodszor
kezdte el életét, azzal a Vörösmartyval indult neki útjának, akinek
halhatatlan lant járól egy jobb kor jövendőjének napja világított eléje.

VöRöSMAR'l'Y

Eled a tűz, meg/obban a láng, az ósök alakja,
égreszegett szép homloka tölmagasúl a hegyormon,
s messzefutó, sudaT áTnyuk a mély völgyekbe hanyatlik.
0, nem a bő kacagány, nem az érc, nem a sokszinü ékká,.
nem, nem a síma-erős izmok játéka: az árny, az
árny teszi naggyá őket, amesszefutó, mely
fénybefonott testük feketén eljegyzi az éjjel ...
Hamvad a tűz, ellobban a láng, a lenge-palástos
árnyak visszahajolnak: ugyan mi marad meg a múltból ?

- tán csak a h a n g, az az "édes, erős", ha oromról-oTomTa
dobja a bérc, t'agy a t e t t, a sziklatöTő nagy erőnek

mive, vagy az se, csak egy marad, egy csak: az á lom. a búvös_
vagy tán a s z e 1" e l e m n e k is el kell egyszer enyészni?
Mester, már te tudod, hiszen Ott ÖTök Úrnak könyve tanft, hogy
mtílnia kell, és múlnia jó annak, mi mulandó.

Tótjalusy Jstvá1;;
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