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VÖRÖSMARTY_ MIHÁLY

ÉS KORA II

" /1837-1855/
Irodalomtörténeti sorozat: 75
KészUlt:
az 1955~évben
.
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i:':'2'~ Pest-Buda a 19., azáz adban
. '"" ..
·'Vöi'öSIl1ár"ty'1817.;...tól·aszabads_ágharcig
éveinek nagy''részét
Pest-Budán élte le; itt is halt meg 1855 novemberében. Pest és
Buda ugysz61ván a szeme láttára fejlődött vidékies kisvárosokb61 a magyar f6várossá. /Előtte hoss~u időn át Pozsony volt a
főváros./ Első képUnk azt mutatja, 'milyennek látta Vörösmarty
VI. gimnazista korában Pest-Budát, a második pedig az l850:"'e8évek ,fővárosát idézifJzeinUnk e Lé , Enn ek a fejlődd s magyarrá
váló f6váro~nak irodalmi vezére volt Vörösmarty Mihály.,
.é

~.;;;.4'\f! A pesti német.=szi.nhá.~az un •• Rondelle
és a Pesti l\1ag;t21"
Színház,:."
..
" -'Pestnek a mult század elején csak egy álland6 az í.nház a volt:
eo Rond el.La, Igy nevezték a német s zí.nház a t , Magyarnye1vü s:aini-'
e16adást csak vándortársulatt61 láthatott a közönség~ Áz1830~as
években lelk~s mozgalom indult egy állandó,magyar szinház létesitése érdekében. Végre. 1837-ben felépUlt a Nemzeti Szinház~ a
mai Hákóczi-ut és Muzeum körut sarkán •./1840-ig Pesti Magyar Színháznak nevezték./
.

541 Yörösmarty levele a Pest megyei színészeti választmán;yho2!.
/1837/- .
.
.
A Pest megyei színészeti választmány Vörösmarty Mihály't kerte iel a Nemzeti Szinház Unnepi ~egriyit6 darabjának megirásáraa. .
.VörHsmarty az itt látható levélben köszönte meg és'vállalta el'
a megtiszte16 megbizást~
.'.
6$!"A Pesti

Magyar Szinház belse,je L18J1L'

····Imé ..a'Pesti'··MagyarSzinház·ri~aldája

.és né sö t er-e ra azlnpí3,d-',
r61 nézve~ trdekes~ hogy akkoriban álltak a földs81nten~'
7 il. A Nemzeti Sz?-nház belseje 185;i-ben'.
...
-MégVöi"ösmarty' életébér'látalakftották a .Nemzeti Szinház né-'
zóteré-c.,Ezen a képen a diszí t6 elemek bő aé ge af.kal.maaáaafl- ·
.gyelhe~ő meg.
•

•
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8# A megnyitó előadás szinlapja
."A'Pesti Magyar Színház 1837. ~ugusztus- 22-én nyitotta meg
i

.'

'kapuit. Vörösmarty: Árpád ébredésec.
alkalmi
be t szonki vül ·egy néme t dráma. fordi tását o

darabjá~

mutatták

9,Vörösmarty-drámák
siinlapjai
/képösszeállitás/
Vörösmarty' huaz év ea .kor-á t I fogva foglalkozott'
drámairással, ezt amUfajt
mUvelte a legnagyobb becsvággyal,
mert legtöbb
kortársához
hasonlóan a 'drámát tekintette
a·költészet
koronájának. A Nemzeti' Szinház megnyitása után mégszámos .drámát irt ·Vörösmarty; emunkásságávál
hatékonyan mozditotta· e16 a magyar szinpadi nyelv'fejlődéset.
ó

L'endvay Márton milli..Bod Vörösmartjf: Mar6t bán C~ tragédiájában
'Vö;rösmarty drámáinak 'elóadásairól'
sajnos' aiig maradt reánk'
egykorukép~ It·t is csak egy fosz·ereplót mutathatunk be: Lendvay
Mártont, aki a Marót bán c .• tragédiában
egy törökké nevelt el'6kelő magyar 'ifju,
Bod szerepét alakitottaa
'
'
10.

Az

Athenaeum cimlapja 11837/
- ," 'A~-i~odálmiélet-megélénkUlése
'lehetővétette,
hogy az éven. kérit megjeleno Aurora helyett
heti folyóiratot
adjanak ki Vörös.martyék. l837-ben meginditották
az Athenaeum-ót, amely Bajza,
",Toldy és Vörösmarty -irányitásával
1843 végéig az oLgá.Lba müv eLö-. .•
, désUnk ügyé t ,
.,
.
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Vörösmarty es Toldy Ferenc magyar-német szótára /1838/
. ".'
-Vérsiráson' és folyóirat~szerkesztésen
kivül nyelvmUveléssel
i8 foglalkozott
a költő. Mint a ~agyar Tudományos Akadé~ia tagja,
részt,vett
a nyelvtani
és helyesirási
kérdé:sek megvitatásában,
,
sot Tol'dy Ferenc' társaságában
me gaz er'ke az.t e t t e azt a magyar.;~né·met és német-magyar szótárat,
amely alapul szolgált
Czuczor és.
Fogarasi akadémiai nagysz6tárához~
12"

.. lJ. Az Ul16i ut belső

része

l8J8-ban,

a 'pesti

nagy árviz

j

dej én

/Egykoru, konyomat/ .. '
1838 március l3-án
te'rületének
nagy részét

borzalmas

árviz

puszti totta

e I Pest

bel-

e

14) Wesselényi Mik16s arcképe.,
A"mentési. munkálatokban. 'emberfele'tt~ fáradalmakat' ~állal t
. az ifjabb, Wesselényi M1klós~aki
többszáz.ember
élet'ét mentette
.•.
,
meg. '
-

o'.'

"o'

1$,. Az árvizi ha.iós_/~olló
Bar-nabá s .dombormüve Z , .
. - .Vörösmarty Az árvizi ha/jós c .• kö Lt emériyé'b en örökitette
meg
Wesselényi hősi örif eLá Ldoz.á aá t , Pest' városának köz öriaé ge pedig
.ércbe öntötte az életmentő alakj át •.' / J.. dombormli a ferenciek
te~p":'
lomának Kossuth' Lajos
utcai 'oldalát ~isziti.L
,
.

, -2-
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/
"16~ Az ifju Liszt Ferenc
Az fiju Liszt Feréncet kUlföldön érte a pesti nagy árviz
hire., Hazasi et ett és négy hangvers enyt adott az, árvi zkárosul tak
javá:r:'a.,
Pest városának közönsége forró lelkesedéssel ünnepel te :__
világhiri,ihónfitársát .•.
Vörösmarty is meghallgatta Liszt játékát
és'remek, ódában köszöntötte tlhirhedett z.enészét a, vi:J.ágna,k}1~
I
/Liszt viszont Portraits hon~ms,
vagyis ,Ma,iyar arcképek C~ szer,zeményében'hódolt
Vörösmarty·szellemének./-,
'

17,,_Fáy András arckáp!:.
"
_
Fáy'András Vörösmarty baráti köréhez tartozottaJ6kedélyU,
'
bölcs'hQ~oru magyar ember'volt, aki hosszu életét a nemzeti haladás ügyének szentelte •.Mintir6,
f6~ént tanit6 meséivel tette
emlékezetessé nevét •.Sokat fáradozott a Nemzeti Szinházért, neveléaligyUnk megjavításáért,
takarékpénztá~ iétesitéséért,a~
é-,
letbiztositás be~~zetéséért~Joggal
nevezték 6t a haza minlenesének~ Vörösmarty, aki 'kés6~ n6sült, sokszor élvezte Fáy Andrásék"magyaros vendégszeretetét~
ol

18" Vörösmarty' elszaY~l..ja a HFój;j.dal n:"t jSzemlér

Mihály fe~tmé-

n?!e/" , . -- -

"

.

..

Szüret idején Fáy András meg szokta hivni barátait f6tj.
sz5lejébe~ Egy ilyen alkal~mra irta"Vörösmarty
hires ditirambját
a p'óti.dal-t

j

G

12;" Kos suth Lalps ~a.r.9.képe

mindinkább a poli t Lka felé fr)rdul ·Vörös~
mart~ figyelme~'Ebben
az időben már Kossuth Lajosba veti bizal-·
mát a halad6 gondolkodásu hazafiak többsége. l841-be~, tbbb~k k~zött, Vörösmarty is sikra száll Kossuth mellett a Kelet n~j:~';1,
megj,elenésekor meginduló irodalmi vitában. Rövidesep Ko ssut anak
is alkalma ny Lí.k , hogy szót emeljen a Szózat 'költője érdekében .•
1842-ben Vörösmarty kiadója Le f'og La lt a t t a a köl t5 butorait; mán
az árverés is ki" volt tüzve. A köl t6 szomoruan 'ballagva az" ufcán ;
találkozott Kossut~lajossal,
kinek elmondta, hogy uj~bb murikái~
ból alig 200 példány kelt el, s ezért elárverezik a but orai t.~ , "
Kossuth felháborodott a közönség r~szvétlenségé~
és keményhangu
vez~rcikket irt a Pesti Birlapba~ .
Az 184o'-es években

í

1".0

20f

Kossuth vezércih;,ke_ VÖ!ösmariyról fl Pesti Hirlapba
.Kossuth vezércikkének hatalmas v Ls s z.hangj a támadt" A· Vörös- .
marty köteteket napok alatt szétkapkodtáko
/

'

'. 21$! A ggs2',ebb nászaJándék:~fA

merengőhöztt" k?rd.rata
- - . - "A-költő
későn nősült •..
Már 43~ évében járt, mikor feleségül
v~tte Csajágby Lauráto Ná8zajá~dékul"A
mererigőhöz" cimU gyönyörü
verse kéziratát nyujtotta át menyasszonyánake
"Kapott-e valaha
.menyasszony sz ebb nászajándé~ot?"
- mondotta me nengve Laura Gyulai
·Pálnénak"
193

a könyvtárban" els6 fogal;~nazványának yé,g§!.Qra1::,. ,
-Vörösmarty férfikoránake~yik
megragad6megnyilatkozá~a::
Qondolatoka
könyvtárb~n c. bölcse16 költeménye, az alkot6 férfimunka szárnyaló
h.í.mnuaz a , KépUnkön az első,' fogalmazvány végsorai
,'láthatókeiA
törlé(gikból
jól .Lát sa í.k a kUl't6 küzdelme a tökéletes
megfogalmazásérte
FeltUn6~ hogya hatalmsserejU
zár6sorokosak
a. kés6bbi megfogalmazásban bontakoz"tak ki teljesen.
/Mivel is,
b6vült a végső szöveg?/
,22,

A "Gondolatok

23-, Pet6fi

Sándor areckéRe

.G..4,:.~ Kézirat-részlet

Petőfi

Uuti levelei"-b6l

lA

XI .• levé1_..§1~jj-

ról/
1844'februá~jában
egy csontig fagyott:, elcsigázott
fiatal, ember kopogtatott
be Vörösmarty Mihályhoz .• Ez a f'La t aLember Pe't6~
fi' Sándor, vol t , Az Uti levelek i t't olvasható
részleteib6l
láthat juk, 'milyen kétségbeejtő"",nyomorball tengődött .• /Olvas8uk el a
tanulókkal
a szöveget!/
Vörösmarty elolvastaPet6fi
kéziratát,
kí.ada't ta költeményeit,
b eve ze t t e 6t az irodalmi életbe,
biztosi-'
totta megélhetését
és megalapozta költói-hirnevét.
,i
\f9_rö~;rtynak
ajánlott
oimlap~184J/
- - ,,- -,
'

25~26'" Petőfi:

ményei

.Pet6ft hálás tisztelettel
neki ajánlotta
Összes verseinek
22,

A fiatal

verse8kötete:

vtseltetett
k~tetát.

I

'

Összes költe•

Vörösmarty iránt.Ime,

Jókai

A fiatal Jókait is melegen pártolta
Vörösmarty" AkadémlG.i
jutalomra ajánlotta
a 17 éves ifju első kisé'rletét'majd amikor
J6k~i felkereste
Pesten, sorról-sorra
megtárgyalta
vele pály@uUvének fogyatkozásait.
28" A fiatal-

Arany'"
A fiatal Aranyra is jótékonyan, hatott Vörösmarty azzal e.
pár szaval, amely Lr-oda Lmunk vaskorát emlegeti: <tll,~, el ve sz e t t al':'
ko tmánnya'l és a többi pályamüvel .kapcao Latiben .• Arany tJán08 m8.gá~'
ra vette ezt az elmarasztaló
megjegyzést,
amely nagyobb er6fe'
szi tésre ösztönözteés a köve t kezó ' évben megirta loldiját..
'
, _29. Thorma János festménye és' Vörösmarty verse~' Szab~d~~t2,
"" -A'március 15-1 eseményeket Vörösmarty Mihály is nagy 1e1kesedésáel üdvözölte., Ez alkalomra irte. a §..z!3.b~dsajtó CI) hatá-sos epigrammáj át e
'
'
--, , - -- '
30e Than Mór festménye a sz,abadságharcról,
alat-i,a idézet a "Harci
dal tI~ból,-'i- --- - ;:Mikor Jellasich
betör haz ánkba , Vörösmarty Pet,5f:l, S8,adú:1"
legszebb verseire
emlékeztetéS er6vel szólitja
fegyverbe a nemzeteto

.-"

..

-

J9) ,

,

·

"

,/

gercze'l ~16r honvédtábornok, Vörösmarty volt tanrtványa
"
~'-A köl.t6 bizonyárá-bUszké!l'értesUlt'arr6l;:'högy~egykori
tanitványa, Perczel Mór honvéd tábornok Pákozdnál ..
az t vez-te .Jellasich
é

.hadá t •.
32"

Gal's.yJáno.!?'
arcké.ne
Vörösma~ty költői iskolájának neve~ tagja Garay J4nos. 1848ban~ amikor Eötvgs József közoktatásügyi m~niszter Vörösmartynak
ajánlja fel a pesti egyetem magyar irodalmi tanszékét~ a költ6
GaraycJáno~nak juttatja akitlintet6 megbizást.
3)~ Czuozor

Gergely arcképe
Derekasan kivette a részét: a szabadságharcb61 Vörösmarty
másik barátja és költ6társa, Czuczor Gergely. A szabadságharc
leveretése után várfogságraitélték.
~'
'
.

~

34c> Sz'í.nyeiMerse Ist'ltánadata arr61! hogy Vörösmarty megtagadta
EL.~Q.1)Szózat
"-nak a,nem.?-ethalálr61 szóló sorait
Ez a levél Vörösmarty életének egy megráz6 dokumentuma. Ir6jaSzipyei
Merse István azt bizonyit ja ben~e, hogya
költ6 sajátkoztileg huzta át Szinyei édesanyjának verse8köt~tében
a Szózat•
nak a nemzet halálár6l sz616 sorait.
I

.

.}.2.,~jrösmarty élete utolsó éveiben
A szabadságharc bukása testileg-lelkileg
megtBrte Vörösmartyt. Képünk - Barabás Miklós alkotása - a hazájavesztett költ6
dult ~onásait mutatja. lA festmény Vörösmarty halála' után készült,
-__
,élethüségét a köl t6 leánya igazol ta.1 ' '
vén cigány" lcézj.ratának els6 ov erss~aka
-'A Bach-korszakban
a nemzet VörösmartytóI várta,"hogy visszaadja remépyét. A költ6t mélyen megrenditi a feléj~ sugárzó bizalom 6s láng~lm~jének végs6 fellobbanásakor megalkotja utols6 reme kmüv t A vén cigány--t. '
\ .
'

36~~tA

é

37 ~

'.389

OVA

vén cigány"

els5 kiadása '

fiA

vén cigány." utols6versszaka

/nagyi tott' felvételi,

E megráz6 alkotá~ a ~e~ti Nap16 .1855~ évi junius 28.~i
számában látott napvilágot •.Maga azt'os befejez6 sor-a nak ünnep\vá.r h6.~gulata valóbtm reméLyt ébresztett a hazafiakban.
'
í

ő

'J9~ A Váci utca 19. ~zámu ház, ahol Vörösmarty

~eghalt
E J.>8mekriJ,Uve
megjelenését már nem sokkal élte tul a sulyos
'be,t;eg' ko1tő. 1855. november 19-én ö'ro kr e Lehuny t a szemét.

.i

40J

-

II.d1g;yf'lU.?r81ász;jelentés.e'
•A lapok gYé-18zkeretben közölték
.rrí.r t ..

-5-

a nemzettel

a megrendi té5

19) ,

..

,i

ll·,,:Vöi"ösmart:r
sirja
a Ke.repesi-temet6ben
. :--,-.- kB1 t6 -hámvai ':á -Kérepéal-temét6ben
pihennek.
Temetésekor
olyan hatalmas
embertömeg vonu'l t fel Pest utcáin,
mint addig 80ha.. Néma tiltakozás
volt ez az elny~mó Bach-rendszer
ellen.

!2~A~~oloz~vári

müaor~

Vörösmarty-gyászü,nnepély

..-, ~ - -Erdélyben "is -megdöbbenést· keLt e t t ' Vörösmarty:, halálán,ak
Kolozsvárott
gyáéztinnepéllyel
ad~ztak emlékének.

!J'l!
•

özvegye IKés6bbi· képI
A"kol t6' özvegyére . három. gyermek
hezedett~
,.
"."

-

A kéll t6

r

M.

-

-

A 'Vgrösmarty-ár"lJ'ák

gyámi!!.=

felnevelésének

A5s . ~ köl t6 _fia
ügyi

t

régi,
meghitt
barátmagárae A:z lS fela körtő c,saládjá-,

Béla~

Az igazság•

Ilona

-- ·-"·A-költ6"Ilóna-ilevü-leánya'Széll
Magyarország

jogász lett~

neves

eO)

, 46:! A köl t6 leál1.ya s Vörösmarty

47~A

?e-

JlJiX'j)sm~ty Béle

"-A'k61t6'fia,Vijr5amarty
államti tká:;.r~8áglg vitt

késóbb

gondja

Deák.1'e~enc

.. 'Az'elárvult
család
gyfu~olitá8át
a költ6
ja é8 gyermekeinek
gyám.ja, Deák Feren.c vállalta
hiv/ására
több mint százezer
forint
gyUl'tö8sze
nak megsegitéa~re~

aki

hire .•

Kálmánhoz

miniszterelnöke

ment feleségül,

le~t.

budape8t~ VöröBmartY-Bzoborcsoport~

IKal16~

Ed~

ás Telqs'

Ede-mUveo-190S/-

48, . A sZ0bc'rcsoport
--, c'!'háláé-tit6kor
. lékmtivet a Szózat

f6alakj.~
a magyarf6város
köl t6j ének.
,
'.
r

Bziváben

FELS60KTATÁSI JEGYZETELLÁT6 VÁLLALAT
Fele16s

vezető:
"

em~lt mált6

em~

"

Hei tter
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