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Gyulai Pál 
 

Vörösmarty Mihály életrajza 
(részlet) 

 
Az irodalom helyett a kertészet- és szőlészetnek élt; dinnyét és 

dohányt termesztett, kivált Baracskán, de Nyéken már abba is bele-
unt. Kerülte a társaságot, de a magány is terhére vált. Néha dolgai 
miatt vagy szórakozásból berándult Pestre, de még komorabban tért 
vissza. Barátjai nagy része bujdosott vagy börtönben szenvedett, 
Bajzát megőrülve találta, az Akadémia csak eltűrve, mintegy elbújva 
tartotta üléseit, az irodalom kegyetlen önkény alatt nyögött, a nem-
zeti nyelv kiszoríttatott mind a közigazgatásból, mind az iskolákból, 
s a fővárost az idegen hivatalnokok egész özöne borította el. Falun 
legalább nem láthatott ilyesmit, s Nyéken gyermeksége édes emlékei 
vették körül. Ablakából odalátott arra a telekre, hol egykor atyja 
rozzant laka állott, hol született, hol gyermeksége napjait töltötte. E 
mosolygó emlékek is elborultak; azóta negyven év tölt el, s a tízéves 
gyermek mint megtört férfiú tért vissza bölcsőjéhez haldoklani. Elsö-
tétedett kedélye ritkán derült fel. Néha vendég köszöntött be hozzá, 
egypárszor Deák Ferenc is meglátogatta; legkedvesebb barátja látá-
sára fölelevenedni látszott régi kedve, de nem sokáig tartott, ismét 
visszasüllyedt búskomolyságába. Végre írni kezdett. Elővette Lear 
király-t, melynek fordításába még 1847-ben belefogott. Inkább 
kényszerűségből dolgozott, mint kedvből. A Nemzeti Könyvtár kiadói 
Shakespeare egypár drámája fordításával bízták meg, tiszteletdíját is 
előlegezték, amit leróni igyekezett. Lear király-t be is végezte, de ez 
nem oly sikerült fordítás, mint Juliul Caesar, melyet szintén 
Shakespeare-ből jobb napjaiban fordított. Rómeó és Júliá-ba is bele-
kezdett, de csak egypár jelenetét fordíthatna le. Mindinkább kezdett 
betegeskedni. Vértolulások támadták meg mellét és agyát, minek 
következtében kábultságban és nehéz lélegzésben szenvedett. Ezért 
gyakran járt be Pestre orvosához, Kovács Sebestyén Endréhez; 
elhagyva a homeopátiát, az allopátiához fordult. Ilyenkor több napot 
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mulatott a fővárosban. Benézett a színházba, meg-meglátogatta régibb 
és újabb barátjait és ismerőseit. Nemegyszer lehetett látni Keménynél 
és Csengerynél, de legtöbbször Tomorynál, kinél 1854–55-ben sok-
szor összegyűltek a fiatal írók. Maga keveset beszélt, inkább hallgatta 
a mások beszédét, az irodalom most már nemigen érdekelte, a politi-
ka inkább, s néha a szenvedély egész gyűlöletével és fájdalmával 
bírálta a Bach-kormány rendszabályait, s az európai politika fordula-
tait. De hamar kifáradt, s elaludt a székében. Testi és lelki hanyatlása 
meglátszott öltözetén is, melyet elhanyagolt. Valódi képviselője volt 
hazájának, a szenvedő, szegény és megalázott Magyarországnak. 

Betegsége 1853 őszén vett komolyabb fordulatot, s lassanként 
tüdővizenyővé fejlődött ki (oedaema pulmonum). Azonban voltak 
enyhébb hónapjai is, s még egyszer és utoljára föllobbant költői 
lelkesülése is. 1854-ben néhány költeményt írt, s küldött be Csengery 
Antalhoz, a Magyar nép könyve szerkesztőjéhez, Eötvöstől, ki Velen-
cén jártában meglátogatta. Az ember élete, A száműzött, Emléksorok egy 
sírkőre, A vén cigány e költemények címei. A három elsőt Batthyány 
Kázmér gróf emlékére írta, ki 1854-ben mint száműzött halt meg 
Párizsban. Rokonszenv és hála csatolták hozzá; barátja és pártfogója 
volt, kinek halála számtalan veszteségei között is mélyen hatott reá. 
A vén cigány-t az orosz-török háború kiütésekor írta, mely európaivá 
gyulladott, s melyről azt hitte, hogy befolyással lesz Magyarország 
sorsára. Költői szelleme, amelyet honszeretet táplált, s hazafibánat 
emésztett, még egyszer erőteljesen nyilatkozik. Nemzetéhez többé 
nem szólhatva, önmagát szólítja meg, ő a vén cigány, a vénülő költő. 
Lelkén a Szózat visszhangzik, melynek balsejtelme szilaj fájdalommá 
vált, de amelynek reményét, hitét még őrzi megtört szívében is. 
„Lesz még egyszer ünnep a világon” – kiált föl –, remél az európai 
szabadság ünnepén, s hiszi Magyarország sorsának jobbra fordulását. 

Ugyanez idő tájt munkái újabb kiadásáról is gondolkozott, mert a 
Kilián könyvárussal kikötött tíz év már eltelt. Most Heckenasthoz for-
dult, s alkudozásba bocsátkozott vele Tóth Lőrinc útján. Nyomasztó 
pénzviszonyain akart segíteni, melyeket betegsége még nyomasz-
tóbbakká tett. „Adósság, tehetetlenség, sánta remény, hidd el, alig 
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nevezhető életnek; – írja Tóth Lőrincnek 1854. aug. 4-ről –, itt a lelki 
erő oszlop, melyről elpusztult a híd.” Az alku nem sikerült. Vörös-
marty mind nyomasztóbb helyzetbe jutott. Betegsége nem enyhült, 
hiában használta 1855-ben a balatoni fürdőt. 1855. október vége felé a 
legaggasztóbb jelenségek mutatkoztak, erős rohamok jöttek reá, s két 
hétig feküdt. Azt hitte, hogy többé föl nem kel; könnyező nejének, 
mintha örökre búcsúznék tőle, tanácsokat adott, s még egyszer 
ismétlé: „Nem tudom, mi lesz belőletek, de bármi sors érne, fordul-
jatok Deák Ferenchez, ő nem fog elhagyni.” Azonban fellábadt, s neje 
rávette, hogy költözzenek be Pestre, hol folyvást orvosi felügyelet 
alatt lehet. Az egész család beköltözött, s az Arany sas-ba szállott, míg 
szállást fogadhat. Vörösmarty valamennyire jobban érezte magát; 
gyakran látogató barátjai s köztök Deák Ferenc társaságában egy 
kissé fölvidulni látszott. Nov. 17-én költöztek át a Váci utcai 5-ik 
számú Kappel-házba. Éppen azon az emeleten volt szállásuk, hol 
azelőtt huszonöt évvel Kisfaludy Károly lakott és meghalt. Vörösmarty 
gyalog ment nejével; megismerte a házat, hol kedves barátja meghalt, 
de nem gondolt arra, hogy ő is oly közel van a halálhoz. Alig indult föl 
a lépcsőkön, egyszerre csak összerogyott. Hirtelen meghűlés 
következtében agyszélhűdés (apoplexia serosa cerebri) érte. Ölbe 
fogva vitték föl, s lefektették; egész haláláig nem volt eszméletnél. 
Neje s egy fiatal orvos, Kovács József virrasztottak mellette. A 
mellékszobák barátjaival teltek meg, a házmestert és cselédeket a 
hogyléte felől tudakozók csoportjai ostromolták. 19-én reggel 
Bezerédj István papot hozott, ki feladta a halotti szentséget. Déli egy 
óra után Deák Ferenc és Kemény Zsigmond léptek a haldokló 
szobájába. Alig távoztak el, Vörösmarty nem volt többé, délután két 
órakor már hidegült tetemére borultak síró neje és gyermekei. 

Temetése nov. 21-én ment véghez, Kisfaludy Károly halála 
napján, délután három órakor. Pest emberi emlékezet óta nem látott 
ily népes temetést. Húszezer embernél több követte a koporsót, s a 
fogatok számlálhatatlan sora lepte el az utcákat. Az élet nemzetének 
áldozott férfiú halálával is a nemzeti érzelem nyilvánulására adott 
alkalmat. A főváros népe, midőn a hazafiság és nemzetiség nagy 
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költőjének ily fényes végtiszteletet adott, egyszersmind ki akarta 
mutatni hazafiúi érzelmeit, hogy „megfogyva bár, de törve nem, él 
nemzet e hazán”. 

Öt sanyarú év nyomása után e temetésen lélegzett föl először 
szabadabban. A kormány érezte, hogy ez néma tiltakozás, s a hír-
lapokon bosszulta meg magát, melyek gyászszegélyben mert megje-
lenni. Azonban a nemzet részvéte nemcsak a temetésen nyilatkozott 
s kész volt anyagi áldozatokra is. 

Vörösmartynak özvegye s három gyermeke maradt: Béla, Ilonka és 
Erzsébet, kiknek nem hagyhatott más vagyont, mint munkáit és költői 
dicsőségét. Gyámatyjok, Deák Ferenc magánúton adakozásra szólította föl a 
tehetősb hazafiakat. Néhány hónap alatt százháromezer pfrt gyűlt be. A 
nemzet súlyos körülményei közt is önmagához s a költő nevéhez méltó 
dotációval kívánta megtisztelni az elhunytat családjában. Tetemei ott nyu-
gosznak a Kerepesi út melletti temetőben, síremlékét neje emeltette: szülő-
földje, Fejér megye ércszoborral tisztelte meg, mely Székesfehérvár egyik 
főterén 1866-ban nagy ünnepélyességgel lepleztetett le. Örök emléke, mun-
kái s neve együtt fog említtetni Magyarország újjászületési korszakának leg-
nagyabb embereivel. E korszaknak küzdelme, dicsősége, gyásza egyszers-
mind az övé. 

 


