
VARGA JÁNOS

A�Szózat�költője

Írásunkban nemzeti fohászunk, a Szózat születésére, illetve ennek kapcsán alkotójára, 
Vörösmarty Mihályra emlékezünk.

(A Szózat és Vörösmarty) Micsoda véletlen, hogy ugyanabban az évben, 1836-ban – 
azaz 183 esztendővel ezelőtt –, amikor Irinyi kezében lángra lobbant a zajtalan (ún. 
„zajongás nélküli”) és robbanásmentes gyufa, abban a válságos történelmi pillanatban, 
amikor nyílt szakításra került sor a bécsi udvar és a magyarság között, nagy költőnk, 
Vörösmarty Mihály (1800–1855) – Irinyinek személyes ismerőse – a nemzet lelkét lob-
bantotta lángra a magyar nemzethez szóló kiáltványával, Szózat című versével, melynek 
első két sorát mintha magához Irinyihez írta volna: Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, 
oh magyar. (Kossuth mindkettőjük ismerőse és támogatója volt. Érdekesség még, hogy 
a fröccs Vörösmarty és Irinyi János egyik poharazása közben született meg. A nevet 
maga Vörösmarty adta. Addig spiccernek hívták, németesen. További érdekesség, hogy 
Vörösmarty édesapja gróf Nádasdy Ferenc nyéki birtokának volt gazdatisztje, Irinyié 
Nagylétán Mandel báró birtokának jószágigazgatója. Életük vége felé mindketten a me-
zőgazdaság felé fordulnak.)

Vörösmarty Mihály tehát 1836-ban írta meg a Szózatot, amely az Auróra nevű al-
manachban jelent meg. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak 
megzenésítésére Bartay András, nemzeti színházi igazgató pályadíjat tűzött ki. A mű 
ősbemutatójára 1843. május 10-én került sor a Nemzeti Színházban. A Szózatot máso-
dik himnuszunknak is nevezik. Sokáig vita tárgya volt, hogy a Himnusz vagy a Szózat 
legyen a nemzeti himnuszunk. 1843-ban a Pesti Hírlap a költeményt „a nemzet béke 
s hadi dalának” nevezte. A Szózat összekötő kapocs Kölcsey Himnusza és Petőfi 
Nemzeti dala között a magyar hazafias költészetben. Sorainak szépsége is csak 
ezekhez a versekhez mérhető. Széchenyi „gyönyörű lélekszülemény”-nek nevezte, 
Kossuth szerint egymagában elegendő lenne Vörösmarty nevének fenntartásához. 
Nemzeti fohászunk születésének 180. évfordulója alkalmából színezüst Szózat em-
lékérem jelent meg.

Szózat emlékérem
Előlap: A Szózat első versszaka a kotta kíséretében
Hátlap: Vörösmarty Mihály portréja és kézjegye
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Vörösmarty Mihály a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Szegény családba 
született egy akkor még kicsiny Velencei-tó környéki faluban, Kápolnásnyéken. 1811–
1816-ig a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanult. Ennek az iskolá-
nak híres tanulói közül csak néhányat említünk: Bella István – költő; Endrődi Sándor – 
író, költő az MTA levelező tagja; Goldziher Ignác – világhírű keletkutató, az MTA tagja; 
Horvát István – bölcsészdoktor, egyetemi tanár; Jancsó Miklós – filmrendező; Kaszap 
István – jezsuita novícius; Klebelsberg Kuno – vallás- és közoktatásügyi miniszter; 
Lauschmann Gyula – orvos, történész; Lánczos Kornél – világhírű fizikus, matematikus, 
a relativitáselmélet és a kvantummechanika tudósa, Einstein matematikai asszisztense 
az 1928/29 tanévben Berlinben; Lázár Ervin – író, elbeszélő, meseíró; Pauer János 
– székesfehérvári megyés püspök; Pyrker 
János László – velencei pátriárka, az MTA 
tagja; Reguly Antal – néprajzkutató, utazó; 
Romhányi György – patológus; Rónay Jácint 
– a darwinizmus megteremtője hazánkban, 
Kossuth fiainak nevelője; Sajnovics János 
– kutató, nyelvész, matematikus, csillagász; 
Sebő Ferenc – énekes, dalszerző, népzeneku-
tató; Semmelweis Ignác – orvos, „az anyák 
megmentője”; Simor János – bíboros, her-
cegprímás, esztergomi érsek; Szekfű Gyula – 
történész; Urbán János – matematikus; Vajda 
János – költő; Vörösmarty Mihály – költő; 
Wekerle Sándor – politikus, miniszterelnök; 
Ybl Miklós – építész; Zichy Jenő – szakíró, 
politikus, Ázsia-kutató.) A VI. osztályától 
a pesti piarista gimnáziumban folytatta ta-
nulmányait 1816–1817-ig. Költői hírnevét 
a Zalán futása című, 1823-ban elkezdett 
és 1825-ben megjelent honfoglalási eposza 
alapozta meg. (Bolyai János Appendix-ben 
lefektetett gondolatai – nem euklideszi geo-
metria – kidolgozásának is ugyanezen két 
év a mérföldköve.) A nemzet ébresztője nevet kapta érte. 1824. december 20-án letette 
az ügyvédi vizsgát, de nem ügyvédkedett. Ez idő tájt ismerkedett meg Zádor (Stettner) 
Györggyel, aki aztán meghitt barátja lett; ő ismertette meg Fáy Andrással, s elvitte hoz-
zá Deák Ferencet. 1834-ben a Marczibányi Intézettől átvette a 400 forintnyi pályadíjat, 
amelyet a Zalán futásáért 1828-ban odaítéltek. A Magyar Tudományos Akadémia 1830 
novemberében rendes taggá választotta 500 pengőforint fizetéssel. Mindezek olyan ál-
lapotba hozták, hogy segíthetett magán és szűkölködő anyján is.

1837-ben kilenc társával megalapította a Kisfaludy Társaságot. Mint színikritikus, 
szintén ebben az évben lépett föl. Vörösmarty volt a Nemzeti Kör, majd az Ellenzéki 
Kör központi alakja, egyszersmind első elnöke. Nőtlen ember volt, itt töltötte esténként 
üres óráit. Megjelent néha Széchenyi István és Batthyány Kázmér estélyein is. A költő 
személyesen 1828-ban ismerkedett meg Széchenyivel. A gróf nemcsak a főurakat, 
hanem a haladás minden hívét, köztük a szellem embereit, igyekezett bevonni 
terveibe és azok megvalósításába. Vörösmartyt elveiért, műveiért, természetéért hamar 
megszerette. Figyelemmel kísérte működését, tanácsait kérte az Akadémia ügyeiben, sőt 
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a készülő Hitel titkába is beavatta. Később néha nézeteltérés támad köztük, de mindig 
kibékülnek, egészen addig, amíg a költő végérvényesen Kossuthhoz nem csatlakozik. 
Széchenyivel való egyik összeütközésének oka, hogy a gróf sokallja a szótárkészítésért 
kért összeget. Vörösmarty nem enged, azt vallja, amit később cikkben fogalmaz meg 
a nyilvánosságnak: „Egyszer mindenkorra ki kell mondanom, hogy mindaddig valódi 
irodalmunk nem lesz, amíg az irodalom el nem tartja embereit.” Ő készíti el Toldy 
Ferenccel közösen az első magyar helyesírási szabályzatot.

Vörösmarty és későbbi hitvese, Csajághy Laura 1841-ben ismerkedtek meg, mikor 
Laura nővéréhez, Bajzánéhoz érkezett Pestre látogatóba. Bajza és Vörösmarty ab-
ban az időben egy házban lakott és Vörösmarty gyakran étkezett náluk. Vörösmarty 
Bajzának mondta el, mit érez a lány iránt, tőle tudta meg Laura, de semmit nem vá-
laszolt Vörösmarty érzéseire. Ennek köszönhetően írta meg Vörösmarty 1843-ban a 
Merengőhöz című költeményét. Személyesen nyújtja át Laurának, amikor lakóhelyén, 
a Komárom megyei Csépen meglátogatja. A legnagyobb magyar romantikus költő, 
aki művek sorában hirdette az ábrándok egyedül üdvözítő voltát, most, hogy az igenje 
mellé szerelmese szívét is megnyerje, az ábrándok hiábavalóságáról elmélkedik: 

Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: 
Egész világ nem a mi birtokunk; 

Amennyit a szív felfoghat magába, 
Sajátunknak csak annyit mondhatunk. 

[…]
Ha van mihez bizhatnod a jelenben, 

Ha van mit érezz, gondolj és szeress, 
Maradj az élvvel kínáló közelben, 

S tán szebb, de csalfább távolt ne keress.

1843. május 9-én vette feleségül a nála 25 évvel fiatalabb Csajághy Laurát (1826–1882); 
öt gyermekük született, de a két legkisebb fiatalon meghalt. 1843-ban Deák Ferenccel meg-
látogatta az időközben megvakult Wesselényit Erdélyben. Debrecenen, Hosszúpályin, 
Nagylétán, Székelyhídon, Margitán, Széplakon, Varsócon, Szilágysomlyón keresz-
tül kocsikáznak Zsibóra, Wesselényi kastélyába. Politikával nem foglalkozott, de 
Széchenyi reformmozgalma lelkesedéssel töltötte el, és kapcsolatai révén Kossuth 
Lajossal is megismerkedett, aki egy ízben segített neki. Legkisebb fia halála után 
azonban politikai cikkeket is írt; szót emelt a zsidók mellett. Azonban a politikai 
nagy mozgalom aggodalomba ejtette, amit Deák hallgatagsága még növelt. 1848-
ban Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter felajánlotta neki a pesti egye-
tem irodalmi tanszékét, de ő nem fogadta el. Nem volt jó szónok. A Habsburg-ház 
trónfosztása után követte a kormányt Debrecenbe, Szegedre és Aradra. A világosi 
fegyverletétel után hosszabb ideig bujdosnia kellett. 1850-ben Pestre ment és föl-
jelentette magát a katonai törvényszéken; kikérdezték és elítéltetéséig szabadlábon 
hagyták. Ez év nyarán Haynautól kegyelmet kapott. Májusban házat és földet vásá-
rolt a Fejér megyei Baracskán, ahol köztiszteletnek örvendett és családja legkisebb 
nélkülözést se szenvedett, mert a baracskai urak elhalmozták jótéteményeikkel. 
Kertészettel foglalkozott. 1853 tavaszán szülőföldjére, Kápolnásnyékre költözött. A Pesti 
Napló 1855. február 6-án közölte A vén cigány című utolsó költeményét. Budapesten halt 
meg agyszélhűdésben, de szívelégtelensége is volt, és halálát közvetlenül tüdővizenyő 
nevű betegség idézte elő.
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Temetése valódi nemzeti gyászünnep volt: 1855. november 19-én ment végbe, 
éppen Kisfaludy Károly halála napján és óráján, délután kettőkor. Pest emberem-
lékezet óta nem látott oly népes temetést. A költőkirály ott nyugszik a Kerepesi úti 
temetőben, neje állíttatott neki síremléket.

Halála után néhány hétre Dessewffy Aurél, a Tudományos Akadémia elnöke en-
gedélyért folyamodott Albrecht főherceghez, a helytartóhoz, hogy nyilvános gyűj-
tést hirdessenek Vörösmarty özvegyének és árváinak megsegítésére. Gondoljuk el, a 
Bach-korszakban vagyunk, Vörösmarty neve és a ’48-as forradalom emléke együtt él 
a nép szívében. Világos, hogy Albrecht főherceg megtiltja a nyilvános gyűjtés megszer-
vezését, arra hivatkozva, hogy ilyen csak tűzvész, árvíz vagy más természeti csapás ese-
tén engedélyezett. Ekkor Deák Ferenc, a költő jó barátja, az árvák keresztapja és gyámja 
magánkezdeményezésként fordul a barátaihoz, ismerőseihez. Leveleket küld szerte az 
országba, hogy tartsanak gyűjtést a nemes cél érdekében.

Tisztelt Barátom!
Lángeszű költőnknek özvegyét és árváit elhagynunk nem lehet. Szent kötelességünk a’ 

dicsőültnek halhatatlan érdemeit tettleg is méltányolni ‘s legalább maradékiban némileg meg-
hálálni. Szíves bizalommal kérem tehát Tisztelendő urat úgy is, mint boldogult barátom árvái-
nak gyámja, legyen szíves mindazokat kik baráti ‘s ismerősei körében az elhunytnak érdemeit 
tisztelve, részvéttel vannak az atyátlan árvák iránt, és módjuk is van keblök nemes érzelmeinek 
áldozni nevemben ‘s maga nevében magán úton nemes lelkű adakozásra felszóllítani.

Vörösmarty halála után az egész ország megmozdult árvái megsegítésére. Az író a 
halálos ágyán Deák gondjaira bízta feleségét és gyerekeit. Halála után Deák nagy sikerű 
országos gyűjtést rendezett a javukra és a későbbiekben is gondoskodott a családról. 
Számos levelet küldött szét a fentivel azonos tartalmú szöveggel.

Deák Ferenc felhívása eljutott Marosvásárhelyre is, igaz, csak 1856-ban, amit Bolyai 
János Teleki tékában őrzött hagyatékában fellelhető következő két nyomtatvány bizonyít:

Fölhívás!
Elhalt koszorús költőnk Vörösmartynak özvegye s árvái felsegélésökre, alolírt vá-

lasztmány idei május 31-re az Apolló-teremben egy művészi előadással öszvekötött táncz 
estélyt rendezni szándékozván; ezért midőn e fölhívást a T. cz. Közönség elé bocsájtja, 
azon meggyőződésben van nem annyira az élv vágy, mint a nagy költő iránti tisztelet – s 
hála érzet fog öszvehívni minden nemesen érző keblűeket részvétre az özvegy – s árvák 
felsegélése ügyében.

Maros-Vásárhelyt Május 15-én, ny. Káli Simon (BJ. 244/1v)

Értesítvény
1. A SZEGÉNY ASSZONY KÖNYVE Vörösmartytól, szavalja Prielle Kornélia
2. VERSENY GYAKORLAT Schulhofftól zongora – előadja Hegyi Berta
3. DAL BEATRICE-ből, énekli Czecz K. K. a zongora s fuvola kíséret mellett
4. BÚDAL BRICCIALDI-tól fuvolán – előadja Szentmiklósi Kázmér úr
5. WEBER BŰVÖS VADÁSZ-ból hegedűn – előadja Bolyai János úr
6. A VÉN CZIGÁNY Vörösmartytól szavalja Deezsi Domokos úr
7. MÉLÁZAT PAGANINI-től hegedűn előadja Bolyai János úr
Kezdete fél 9 órakor
M.Vásárhelyen ny. Kali Simon 1856 (BJ. 420/1v)
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A gyűjtés minden reményt felülmúlt, rendkívül sikeresnek bizonyult, több mint 
százezer rénes forint gyűlt össze. Ehhez tehát a marosvásárhelyiek is hozzájárultak!

Érdemes megjegyezni, hogy mindkét nyomtatványt Kali Simon, a Tentamen és az 
Appendix nyomdásza nyomtatta a Református Kollégium nyomdájában. Az értesít-
vénnyel kapcsolatosan a következő érdekes dolog, hogy Bolyai János két darabbal is 
szerepelt ezen a jótékonysági rendezvényen. Bolyai nemcsak híres matematikus, de 
egyben kiváló hegedűs is volt. (Tanulmányai alatt a bécsi opera zenekarának is tagja 
volt, majd később a marosvásárhelyi szimfonikus zenekarnak is.) Tehát ki meri azt ál-
lítani, hogy magába zárkózott, önmagával is meghasonlott, világtól elforduló tudós lett 
volna? Közösségért dolgozó és a környezete dolgaira odafigyelő, aktív tudós volt. Igaz, 

hogy a Bach-korszakban vagyunk, igaz, hogy 
az osztrák császár nyugalmazott hadmérnöke 
volt, de azért ízig-vérig református magyar 
ember, akire mindig lehetett számítani, ha 
kulturális magyar ügyről volt szó! Az is érde-
kes, hogy A szegény asszony könyve című köl-
teményt Prielle Kornélia, az ismert színésznő, 
Petőfi egykori szerelme szavalta el. (Petőfi a 
színésznőt Debrecenben ismerte meg és egy 
nap alatt beleszeretett, és azonnal feleségül 
akarta venni. Jókai Mór jobban örült volna, 
ha barátja a kor ünnepelt színésznőjével kel 
egybe, nem pedig Szendrey Júliával. Petőfi 
Sándor nem sokkal később mégis Szendrey 
Júliát vette feleségül. Kornélia saját bevallása 
szerint csodálta ugyan a költőt, de nem volt 
belé szerelmes. Jókai Mór szerint csak hir-
telen felindulásból kérte feleségül Kornéliát, 
mert éppen dühös volt Júliára.)

Fejér megye és Székesfehérvár városa 
díszes szoborral tette emlékét maradandóvá. 
Vörösmarty első szobrát Székesfehérvárott 
állították fel a róla elnevezett téren, 1865-

ben. A város legnagyobb könyvtára és irodalmi társasága ma is az ő nevét viseli. A 
Csongor és Tünde, a férfikorba lépett költő első remekműve, valamint az egy évvel 
korábban cenzúra kifogásolta drámája A bujdosók, „Székesfehérvárott nyomattatott 
Számmer Pál betűivel”. A Czapáry László szerkesztette Vörösmarty-emlékkönyv 
1900-ban Székesfehérvárott jelent meg. A Vörösmarty körül folyó irodalomtörténe-
ti kutatások legújabb eredményeit a Ragyognak tettei… c. tanulmánykötet foglalja 
össze, amely szintén Székesfehérvárott jelent meg 1975-ben. Vörösmarty a magyar 
irodalom egyik nagy mítoszteremtője. Felhasznál régieket is (például a Zalán futásá-
ban), de ő maga is alkot ilyeneket (legfőképp a Csongor és Tündében): első költőnk, 
aki műveiben önálló szimbólumrendszert teremtett. Tudósaink közül Wigner Jenő 
atomfizikusnak is ő volt a kedvenc költője. Kossuth Lajos mondja róla tíz év múlva: 
„Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit; és ezért, egyenesen ezért tartom 
én őt a legnagyobb magyarnak.”

Gondolatok a könyvtárban c. versében így fogalmaz:
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Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért. 
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből 
S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet, 
Mondhatjuk, térvén őseink porához: 
Köszönjük élet! áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfi munka volt! 

Petőfi, miután egyheti kínos vándorlás után Pestre ért, kétségbeesett bátorságában el-
ment Magyarország egyik legnagyobb emberéhez. „A nagy férfi átolvasta verseimet, lel-
kes ajánlására kiadta a Kör, s lett pénzem és nevem. – E férfi, kinek én életemet köszönhe-
tem, s kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam vagy használni fogok, e férfi: 
Vörösmarty” – emlékezett vissza később Petőfi. Vörösmarty állást is szerez neki az ekkor 
induló Pesti Divatlapnál. Egyengeti útját, kiáll mellette. „Meglátjátok, hogy abból még 
nagy költő lesz” – mondja a becsmérlőknek. Amikor népszerűségben Petőfi már-már fö-
léje nő, és azt híresztelik róla, hogy nagyobbnak tartja magát Vörösmartynál, Vörösmarty 
így nyugtatja méltatlankodó feleségét: „Hadd múljon felül mielőbb, nem szeretnék úgy 
meghalni, mint Magyarország első költője.” Mint valaha ő Kisfaludy Károlynak, most 
Petőfi neki olvassa fel új műveit, többek között a János Vitézt. (Eredeti címe „Kukorica 
Jancsi” volt, de Vörösmarty ezt nem tartotta jónak.)

Ő ajánlja jutalomra a Kisfaludy Társaságban Arany János „Az elveszett alkotmány” 
című szatirikus eposzát, és a Toldit. A tizenhét esztendős Jókai Mórt, akinek színműve 
akadémiai jutalmat nyert, magához hívatta, és fölfedte előtte annak hibáit, hiányosságait, 
megtévedéseit, s aztán összeült vele a saját Úri utcai lakásán, és segített az egész drámai 
költeményt hosszú estéken át újból átdolgozni.

A tehetséges fiatalok méltán érezhették „szellemi apjuknak”.
Utolsó nemesi költőnk ő! Petőfinek a nép nevében föllépő magatartásáig sohasem jut 

el, de elveit szentül vallja, s következetesen kitart mellettük haláláig. Nem akad kortársa, 
aki hozzá hasonlóan, belülről élné át s vele azonos fokon szenvedné meg korának 
ellentmondásait, és aki nála elszántabban kívánná a felvilágosodás polgári jelszavának, 
a „Szabadság, egyenlőség, testvériség”-nek megvalósulását.

„És még neked virulnod kell, o hon” – ismétlődik a Jóslat minden versszakában a re-
formkor hite, Széchenyi korszakot nyitó szavait idézve emlékezetünkbe: Magyarország 
nem volt, hanem lesz!

A szabadságharc után, bár Haynautól kegyelmet kapott, sorsa ellehetetlenült.
Ötvenévesen új életet kezdeni csaknem lehetetlen. Vörösmarty megpróbálja. Úgy 

határoz, hogy aprócska földjén dohányt és dinnyét fog termeszteni. „Vetett egy sor 
dinnyemagot és néhány arasznyira uborkamagot. A két különböző növény indái 
összepárosodtak, s képzelni lehet, hogy milyen dinnyéje termett. De azért meghítt 
dinnyeuzsonnára, felrakta dinnyéit, és nekünk enni és dicsérni kellett azt, mert 
szívesebben elhallgatta volna a Szózat kicsinylését, mintha azt mondtuk volna, hogy 
dinnyéje ízetlen. Dohánytermesztését sem kíséri siker, de a baracskai jó barátok és 
tisztelők között a mindennapi kenyér előkerül” – írja Boros Mihály, baracskai ismerőse, 
a szemtanú és kártyapartner, aki állítja, hogy „Vörösmarty hazafiúi elkeseredésében 
néha-néha írt egy verset, szívetrázót, könnyfacsarót, meggyújtotta a gyertyát, felolvasta 
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előttünk, s aztán a lángok martalékául adta, hogy a zsandár kezébe ne kerüljön.” Hogy 
milyenek lehettek a gyertyalángnál elégetett versek – ha voltak –, azt a Baracskán 
eltöltött első esztendő vége felé keletkezett Előszó című költeménye sejteti, melyet „B. 
E. ifju grófnőnek” (Batthyány Lajos leányának, Batthyány Emmának) ajánl 1845-ben.

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. 
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt. 
[…]
Most tél van és csend és hó és halál. 
A föld megőszült; 
Nem hajszálanként, mint a boldog ember, 
Egyszerre őszült az meg, mint az isten.

Ebben az állapotban, ebben az alig-életben, mint egy végső sóhaj, fakad fel a költőből 
utolsó nagy verse, A vén cigány (1854). Ugyanolyan hatalmas, az egész emberiségre te-
kintő költemény lesz belőle, mint a Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, az Előszó.

Húzd rá cigány, megittad az árát, 
Ne lógasd a lábadat hiába; 
Mit ér a gond kenyéren és vizen, 
Tölts hozzá bort a rideg kupába. 
Mindig így volt e világi élet, 
Egyszer fázott, másszor lánggal égett; 
[…]
Húzd, de mégse, – hagyj békét a húrnak, 
Lesz még egyszer ünnep a világon, 
Majd ha elfárad a vész haragja, 
S a viszály elvérzik a csatákon, 
Akkor húzd meg ujra lelkesedve, 
Isteneknek teljék benne kedve. 
Akkor vedd fel ujra a vonót, 
És derüljön zordon homlokod, 
Szűd teljék meg az öröm borával, 
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

Mi az, ami számunkra izgalmas olvasmánnyá teszi Vörösmartyt? Miért érdemes újra 
meg újra kézbe venni könyveit? Miért mai ember ő? Azért, mert a szó legnemesebb 
értelmében együtt lélegzett korával, a néppel, a hazával, az emberiséggel! Cselekedeteit 
sohasem egyéni, hanem mindig közösségi, társadalmi célok irányították. E célok 
érdekében költőként, tudósként és közemberként folytonosan az új, a jobb, a haladó 
oldalon állt. Élete értelmét a szolgálatban, a nemzet javára végzett munkában találta 
meg, s addig élt, amíg szép, tiszta, igaz ügyet szolgálhatott. Költői választ adott korának 
csaknem minden lényeges kérdésére. Volt üdvözlő szava a nagy pesti árvíz hősének, 
Wesselényi Miklósnak (Az árvízi hajós, 1838), világjáró magyar művésznek (Liszt 
Ferenchez, 1840), és volt értékelő, méltató verse az itthon élőknek, alkotóknak és 
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meghaltaknak. Nem szűnt meg ostorozni a hazafiatlanság, a szellemi restség minden 
megnyilvánulását. Mindemellett Vörösmarty sohasem vált a politikai jelszavak egyszerű 
versbefoglalójává. Mindvégig idegen maradt tőle az estélyek, a bálok, a szalonok 
világa; kerülte a nyers dáridót is. Baráti társasága írókból, színészekből állott. Nem 
szobor ő, akit csodálni és tisztelni kell, hanem eligazító, segítő és lelkesítő barát, aki a 
könyvespolcon várja, hogy érte nyúljunk, hogy szolgálhasson bennünket.


