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veszélyt. Hiszen az Átokért sem igen dicsérték volna meg, ezzel a 
kíméletlen császárköszöntővel viszont a legsúlyosabb felségsértést, jog 
szerint főbenjáró bűnt követett el, ami a detronizáció utáni hivatal-
viselésének vádjával egybekapcsolva, ha leleplezik, akár az életébe is 
kerülhetett volna. 

A fő kérdés természetesen a vers hitelessége. Ahhoz, hogy Uray 
Sándor semmit sem változtatott vagy torzított, amit itt előad és le-
másol, a legcsekélyebb kétség sem fér. Valóban köztiszteletben álló férfi 
volt, aggályos korrektségéről kiváltképpen nevezetes. Amellett irodalmi 
hajlamai is voltak; nyugdíjas korában főleg irodalmi vonatkozású em-
lékei leírásával, feldolgozásával foglalta el magát, ezeket adattári anya-
gul én vettem át annak idején mint a Déri Múzeum irodalmi muzeoló-
gusa. Volt tehát bizonyos praxisa szövegekkel való bánásban; a szöveg 
sérthetetlenségének elvét, az idézés betű szerinti pontosságának követ-
kezményét pedig nyilván már teológusként beidegezte, talán még job-
ban is, mint a bölcsészek általában. Textológiai szempontból semmi-
képpen sem tekinthető laikusnak. 

[Férjem befejezetlen írása. Itt hagyta abba 1982. január 14-én, a 
halála előtti napon. ] 

JULOW VIKTORNÉ 

MEGJEGYZÉSEK A VERS KELETKEZÉSÉRŐL 

Hálásak lehetünk Julow Viktornak a közlés előkészítéséért, s a 
szövegküldő Uray Sándornak hagyománytisztelő lelkiismeretességéért. 
Az Irodalomtörténet pedig egyik kötelességének tesz eleget, mikor 
Julow Viktoréval nyilván egybeeső meggondolás alapján ad helyt a 
szövegnek: „ha a vers valóban a Vörösmartyénak bizonyul, akkor nagy 
hiba lenne a nyilvánosság elől visszatartani". 

„A fő kérdés természetesen a vers hitelessége" - ahogyan Julow 
írta. Halála megakadályozta, hogy alkalmi reflexiókon túlmenően 
ismert alaposságával tüzetesen vizsgálja ezt a kérdést. Épp hogy meg-
kezdett munkáját folytatva - de korántsem lezárva - tehet a Vörös-
marty-filológus néhány észrevételt. 

1. Ami a vers „eredetéről" írtakat, egyszersmind annak keltezését 
illeti, szinte bizonyos, hogy tévedésről, - de magyarázható tévedésről 
van szó. Mint ismeretes, Vörösmarty bujdosása lényegében a világosi 
fegyverletételtől 1849. december közepéig tartott. (Számos, kétségbe-
vonhatatlan adat mellett Vörösmarty ezt maga írta meg Ujfalvy Sándor-
nak Baracskán, 1850. december 27-én kelt levelében.) Vörösmarty 
1850 májusától a Baracska melletti szentiványi pusztán telepedett meg, 



643 Dokumentum 

ott is élt jóformán haláláig; Pestre, Balatonfüredre, Kehidára, a szom-
széd községekbe el-ellátogatott, de hogy 1853-ban Gebén járt volna, 
arra semmi adat; a kritikai kiadás egy 1853-ból, öt 1854-ben kelt 
verséről tud, ezek mindegyikének alaphangoltsága azonban jelentősen 
elüt a közölt vers tónusától; illetve Vörösmarty ilyen lázadó-kihívó, 
közvetlenül kritikai érdekű vers megírásának a lelkiállapotába 1850-tó'l 
nemigen kerülhetett. Nyomorúságos egzisztenciájának biztosítása mara-
déktalanul lekötötte; politikai érdeklődését az osztrák-orosz viszony 
alakulása, majd a krimi háború foglalkoztatta; a haza (és az emberiség) 
nyomasztó helyzetét ez idei verseiben elvontan, áttételesen fogalmaz-
ta meg. 

A keletkezés körülményeit, idejét illető nyilvánvaló tévedés azonban 
magyarázható: az ilyenfajta lokális-családi hagyományfűzésnél termé-
szetes kontaminálás képezheti az alapját. Valószínűleg (esetleg) a követ-
kezők összebonyolítása: 

Világos utáni bujdosása során Vörösmarty Bajzával mintegy 
három hétig (szeptember végétől kb. október közepéig) valóban 
Gebén, Csanády János házánál talált otthont; itt írta október 
10-én a Setét eszmék borítják . . . kezdetű és Átok címen is-
mertté vált verseit, amelyekkel a közölt versszöveg sokkal inkább 
rokonítható, mint az 1853-54-ben írt verseivel, pontosabban 
csak ezekkel rokonítható. 

Az a „kép" - hogy ti. Vörösmartyt „kvaterkázás közben" 
noszogatják versírásra, s hogy a költő „behúzódott a vendég-
szobába, s aránylag rövid idő múlva hozta a verset" - persze 
lehet, hogy igaz. De erős a gyanú, hogy ezt a „képet" A vén 
cigány keletkezéstörténete vitte be a 60-as, 70-es évek köztuda-
tába, s abból szivároghatott a szűkebb családi-lokális hagyo-
mánytudatba, amely aztán - ki tudja mikor és ki által —, de 
minden bizonnyal teljes jóhiszeműséggel erre a közölt vers-
szövegre „alkalmazta" a keletkezés-jelenetet. Az 1863-1864-ben 
megjelent Vörösmarty kiadásban ugyanis Gyulai Pál, majd némi-
leg bővebben a Vasárnapi Újságban (1900. 48. sz.) Baráth Ferenc 
- ez utóbbit idézem - ilyenformán adták elő a híres vers 
születését: „Vörösmarty Egressy Galambos Sámuel vendége 
v o l t . . . Az ebéd melletti beszélgetés közben jelenlevő barátai 
gyöngéden unszolták a költőt, hogy írjon már valamit, hiszen az 
ilyen szomorú időkben van legnagyobb szüksége a nemzetnek 
nagy költői vigasztalásra. Vörösmarty mindjárt az ebéd után egy 
oldalszobába vonult, s ott megírta A vén cigány három első 
versszakát . . . " Hogy az ilyenfajta kép a maga stilizáltságában 
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milyen tartósan hat és vonzza az „alkalmazást" arra jellemző', 
hogy nemrégiben egy olyan társasági vitában kellett „döntő-
bírónak" lennem, amely akörül forgott, hogy vajon a Fóti dalt 
„helyben" írta-e Vörösmarty vagy sem - holott az egész Fóti 
dal-irodalomban nyoma sincs a „helyben-írásra" való utalásnak. 

Visszatérve a fő kérdésre : fentiekből következően a hitelesség vizs-
gálatának jóformán előfeltétele, hogy elvessük a versszöveg keltezését: 
külső - s ehhez elég átfutni a verset - belső okok is teljesen valószínűt-
lenné teszik, hogy ezt a verset - ha az övé - Vörösmarty 1853. 
augusztus 18-án és Gebén írta légyen. 

Az sem valószínű, hogy 1849. augusztus 18-án írta. (Már csak azért 
sem, mert ezt a keltezést „nehéz" 1853-ra elírni.) Igaz, erre a napra 
esett Ferenc József születésnapja, s a vers erre konkrétan utal. A kérdés 
itt abban rejlik, hogy a világosi fegyverletételt követő 5. napon volt-e 
már elegendő információs alap Ferenc József versszöveg szerinti beállí-
tásának („mennyi béklyót ártatlanra fűztél" - „akasztott emberek 
királya" - „kiktől mindent-mindent elraboltál" - „e hazának Vértanúi 
tömlöcökben élnek"). Az osztrákok ugyan 1849. július 11-én már 
megszállták Pestet, de az ellenforradalmi megtorlás még korántsem 
bontakozott ki oly módon, formákban és dimenziókban, ahogyan a vers 
király-képe ezt érzékelteti. Ez a Ferenc József-kép jó néhány hónappal 
későbbi (október 6!) tapasztalatokat és a rákövetkező idők tapasztala-
tait feltételezi, azok alapján lett kirajzolható. 

2. Ami a hitelesség másik oldalát, a szöveget, annak belső érveit 
illeti: a versszöveg a Vörösmarty életműben járatos filológus számára is 
elég „vörösmartyas" csengésű. Az első három-négy versszak Vörösmarty 
híres „tósztjának" verbális fordulatait visszhangozza (Fóti dal: A legelső 
magyar ember a király. Itt: A magyar nép első emberének; - Fóti dal: 
Borban a gond megbetegszik / Él a kedv. / Nincs a földön gyógy-
erőre I Több ily nedv / Borban a bú, mint a gyermek / Aluszik - Itt: 
Borba fojtsuk a borongó kedvet, / Áldomásunkat ne rontsa el a 
bu, I Vidítsuk fel az őszinte nedvvel. - S óhatatlanul eszünkbe jut a 
Szép Ilonka: A király az: „Áldás életére!" / „Fény nevére, áldás életére" 
Itt: olyan áldás szálljon életedre.) 

A versszöveg második felének verbális asszociáció-hozama ugyan 
kisebb, viszont szerzői-költői alapmagatartása: a közösség nevében át-
kot szóró pozíciója, s ezzel a vershányad szerkezete, ritmusa,dinamikája 
kísérteties hasonlóságot mutat Vörösmarty különösen két versének Az 
úri hölgyhöz (1841) és az Átok (1849) címűek ilyetén szerepű betétei-
vel: 
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Tennen fajodban éljen ostorod, 
Csaljon meg akit legjobban szeretsz. 

Hervadjon el szépséged! a gyönyör 
Váljék utálattá, ha ízleled; 
S midó'n panaszban bánatod kitör, 
Legyen kaczaj reá a felelet. 

(Az úri hölgyhöz) 

Hervadjon a fü, ahol megpihenne, 
Akadjon fel, midó'n a fára néz, 
Enyhet ne adjon éhe, szomja ellen 
A föld s ne nyújtson soha emberkéz . . . 

Kergesse őt a balszerencse, mint 
Szilaj kutyák a felriadt vadat. 
Éljen nyomorból kínból mindhalálig 
S ha elhal, verje meg a kárhozat 

(Átok) 

Itt: Agyad váljék izzótüz parázzsá, 
Étkedet fel a férgek emésszék. 
Italul nyerj a kiontott vérből, 
Vérpad legyen, melyre ülsz le, a szék stb., végig. 

3. Mindezek alapján a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy a vers 
valóban augusztus 13-án, a király születésnapján (ebből az alkalomból) s 
valamikor az 50-es években íródott. Az is igaz lehet, hogy a vers Gebén 
született. Nemcsak, mert a kézirat ezt jelzi, hanem az Átokkal való 
hangulati-hangvételbeli rokonság is erre enged következtetni. Míg 
ugyanis a vers Fóti dal -, Szép Ilonka -, Az úri hölgyhöz - reminisz-
cenciái litteratus emberben elevenen élhettek, - addig az Átok csak az 
1910-es évek elejétől vált - részletek folyamatos közlése révén -
ismertté. Ismert lehetett viszont Gebén. Az Átok kéziratát a kompro-
mittáló irataitól szabadulni akaró Vörösmarty nyilván otthagyta, abból 
másolták, s terjedt a kéziratos másolatok alapján, mígnem Csanády 
János fia - lehetséges, hogy az Uray Sándor említette Csanády 
Miklós - az eredetit el nem küldte magának Görgeynek (Tolnay 
Vilmos: Vörösmarty Görgey-verse. ItK, 1925. 90.) 
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Azaz: az Átok eredeti kézirat-központjának környékén - amely 
egyben a Vörösmarty-bujdosás lokális hagyomány fenntartásának és 
önkéntelen kompilálásának is szellemi-regionális övezet volt -
könnyen akadhatott valaki, aki jóhiszemű szándékossággal Vörösmarty 
„tolla alá" írt egy költeményt, többek közt azért is, mert az Átok 
ismerőjeként tudta, hogy Vörösmarty ilyet is írhatott volna. Minden-
esetre, ez (illetve a versszöveg keltezése) már olyan idó'ben történhetett, 
amikor elhomályosult, hogy Vörösmarty Gebén 1849-ben tartózkodott, 
ill. amikorra már természetesnek tűnhetett olyan tévedés, hogy Vörös-
marty még 1853-ban is bujdosott. Hogy ez a valaki személy szerint ki 
lehetett? Uray Sándor édesapja, Csanádyék két fiának segédlelkész 
nevelője, talán annak a Dobossy nevű református papcsaládnak vala-
melyik tagja, akik rokonságban voltak Vörösmartyval, Bajzával, s akik 
Szentesen menedéket adva számukra, igazították őket annak idején 
Gebére, Csanády Jánoshoz? (Kritikai kiadás 18. k. 435.) Tulajdon-
képpen mindegy: a bujdosó-hagyomány és a titokban tartott, de másolt 
Átok ismerőinek, olvasóinak körében a lehetőség adva volt. 

Azt azonban, hogy a vers nem Vörösmartyé, teljes biztonsággal nem 
merném állítani. Ehhez napra pontosan tisztázni kellene bujdosó-ván-
dorlásának útvonalát, tartózkodási állomásait. Másként fest ez Brisits 
Frigyesnél (Kritikai kiadás 18. k. 4 3 5 - 6 . ) mint ahogyan jómagam kísé-
reltem meg az egymásutánt öszeállítani (Kritikai kiadás 3. k. 5 5 1 - 2 . ) . 
Egyidejűleg tisztázni kellene, hogy ezekben a történelmi pillanatokban 
— a világos utáni napok zűrzavarában — volt-e, lehetett-e szóbeszéd 
tárgya Ferenc József születésnapja, s milyen kép élt róla a magyar 
hazafiakban. Ilyen irányú vizsgálódások hozhatnak olyan eredményt, 
hogy Vörösmarty a verset 1849 augusztusában írta, s - hasonlóképpen 
az Átoké hoz - kézirat-másolata , /orgott" s most annak egyik leszárma-
zottja bukkant elő. Mert írni írhatta a verset Vörösmarty. Ha csak a 
merő szöveget tekintjük, stiláris kizáró ok nem érzékelhető, mint aho-
gyan politikai, szemléleti kizáró ok sem. 1848-as publicisztikájában 
ismételt és viszonylag közvetlen tanúságot tett mindenkori zsarnok-
gyűlöletéről; megszavazta a detronizálást, s a szabadságharc bukását 
közvetlenül követően az istenkáromlásig (Setét eszmék borítják . . .) és 
Görgey átkozásig volt elkeseredett. Ettől a Vörösmartytól és ekkor 
elképzelhető egy ilyen „felségsértő" kifakadás. 

De ismétlem: ennek a versszövegnek szerzője aligha Vörösmarty. 

TÖTH DEZSŐ 


