
N A P K E L E T 

S Z Ó Z A T . 

ISMERETES, hogy Vörösmarty Mihály Szózata abban az alakban, melyben 
ma ismerjük, a költőnek nem első elgondolásából való. Már Gyulai Pál 
közölte gyüjteményes kiadásában azt a szövegformát, mely a Szózat 

legelső alakja volt. Most azonban Vörösmarty kéziratai közt sikerült a Szózat 
egy másik szövegét is megtalálni, amely későbbi, mint az első szövegalkat, 
de sok tekintetben eltér a nyomtatásban véglegesített formától. Mint másutt, 
valószínű itt is, Vörösmarty Mihály úgy járt el, hogy a kinyomtatás folyamán 
eszközölt a kézirati szövegen változtatást. Igy kell megmagyaráznunk a közben 
feltűnő eltéréseket. Ez az átmeneti szöveg, melyet most — a M. Tud. 
Akadémia szíves engedélyével — közlünk a kéziratból kifejtett áthúzásokkal 
együtt, mutatja, mily sok műgonddal és kifejezés-kereséssel készült el a Szózat, 
míg eljutott mai alakjához. 

(Cím nincsen.) 
Hazádnak rendületlenűl 
Légy híve,1 oh magyar 
Bölcsőd az s egykor sírod is2 

Melly ápol s eltakar 
3 A nagy világon e kivűl 
Nincsen számodra hely: 
Áldjon vagy verjen a sors4 

Itt élned, halnod kell. 

Ez a föld, mellyen annyiszor5 

Apáid vére folyt, 
Ez, mellyhez minden szent nevet 
Egy ezred év6 csatolt. 

Itt küzdtenek honért az ősz 
Ügéknek századi7 

It t törtek össze rabigát 
Hős Zrínyi Hunyady. 

Szabadság !8 itten hordozák 
Véres zászlóidat, 
S elhulltanak, kivesztenek 
A hosszu harc alatt. 

És9 annyi balszerencse köztt 
Olly sok viszály után, 
Megfogyva10 bár, de törve nem 
Él nemzet a hazán11 

Áthúzva : 1 Hazádhoz mint szemedhez 
Tarts híven 2 Bölcsőd 
(Az) bölcsőd az s majdan sírod is 

sírod egykor 3 Ezen kül 
4 Áldjon vagy verjen sors keze 
5 Ez a föld mellyen annyi sors 

hajdan 
6 Egy év 

A 7 Ügek (olvashatatlan szótaggal) családai 8 S 9 A 10 Elnyomva. Megfogyva. 
11 (Olvashatatlan betűk után) A nemzet élt hazán 
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S népek hazája, nagy világ1 

Hozzátok felkiált: 
Egy ezred évi szenvedés 
Kér éltet vagy halált2 

3Az nem lehet, hogy annyi4 szív 
Hiába5 onta vért 
S keservben6 annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért,7 

Az nem lehet hogy ész, erő 
És olly szent akarat 8 

Hiába sorvadának el9 

lángolának el 
Egy átok súly alat t 

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, melly10 u tán 
Buzgó11 imádság epedez 
Száz ezrek ajakán. 

Vagy jőni fog, ha jőni kell12 

A13 nagyszerű halál 
Melly a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll.14 

A sírt, hol nemzet sűlyed el15 

Népek veszik körűl, 
S az ember millióinak 
Szemében16 vérköny ül 

Hazádnak1 7 rendületlenül 
Légy híve18 oh magyar 
Ez1 9 éltetőd, s ha megbukál, 
Hant jával ez takar.2 0 

A nagy világon e kivűl 
Nincsen számodra hely : 
Áldjon2 1 vagy verjen a sors, 
I t t élned, halnod kell. 

Áthúzva : 1 S természet isten (ezután két egymásra írt olvashatatlan betű.) 
2 Nem érdemel halált. (A nem szó alatt olvashatatlan betűk). 
3 Még jő, eljöhet, még jőni kell (új versszak-kezdet). 

Egy jobb időnek is 
4 Alatta olvashatatlan szótag. 
5 Ontson hiába 
6 Hogy annyi áldozó (?). 

(Előbb egy olvashatatlan szó s egy szótag, azután) S hiába 
7 Szakadjon a 
8 Hiába olly 

Hogy annyi elme 
Hiába fáradt ész, erő 
És olly szent akarat. 

9 Hiába vesztek volna el 
Hiába sorvadoztak el. 

10 Egy jobb kor, száza 
11 Zeng 
12 Vagy jőni kell, és jőni fog 

vagy 
13 Egy 

semmi 
44 Melly a szent egyház lapjain 

Jegyzőre nem talál. 
Mellyet magoknak nemzetek 
írnak fel 

15 S a sírt, mellyet 
16 M 
17 Hazádhoz 

18 Tarts 
19 Melly 
20 Eltakar 
24 Éljen 

Brisits Frigyes. 


