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Gyulai Pál 
 

Vörösmarty Mihály életrajza 
(részlet) 

 
(…) folyvást dolgozott, s mindinkább ébredezett írói becs-

vágya. 1821 őszén egy kirándulás tanítványaival Baranyába és So-
mogyba, a Perczelekkel atyafias Somsich családhoz, szintén táplálta 
költői lelkesülését. Baranyában Siklós várának szemlélete egy egész 
drámai trilógia eszméjét ébreszté benne, amelynek első részét, Zsig-
mond-ot, 1823-ban be is végezte, a másodikat, A bujdosók-at, 1825-ben 
írta meg, a harmadik egészen elmaradt. Somogyban Zrínyi várának 
romja egy Szigetvár című ódára lelkesítette. 1822 novemberéig már 
jókora füzet lírai költeményt írt össze, ezenkívül két drámát, Salamon-
t s az Ypsilon háború-t, mindkettőt 1821-ben, s egy költői beszélyt, A 
hűség diadalmá-t 1822-ben. Meglátszanak rajta újabb olvasmányai, s 
fejledezni kezd eredetisége is. Salamon-járól itt nem lehet ítélnünk, 
mert újradolgozva adta ki később, de 1823-ban írt, át nem dolgozott s 
ki nem adott Zsigmond-jából úgy látszik, hogy nem ismerte még a 
színpadot, és Shakespeare olvasása nem a tragikai koncepció, a gyors 
cselekvény, az éles jellemzés iránti érzékét fejté ki benne, hanem csak 
a nemzeti történelem dramatizálásának hajlamát. Shakespeare-t 
inkább csak külsőségekben utánozta, egészen a színek gyakori vál-
tozásáig. Azonban a dikció méltóságára, a jambusok hangzatosságá-
ra nézve már ekkor felülmúlt minden magyar drámaírót. Ami 
Ypsilon háború című nyelvészeti bohózatát illeti, az annak, aminek 
írta, eléggé sikerült, mindenesetre sikerültebb, mint ifjúkori drámai 
kísérleteinek bármelyike. A mű személyei betűk, a Verseghy y-na és 
Révai j-je versenyeznek egymással, amíg végre Révai szerint dől el a 
dolog. Még akkor nem volt eldöntve helyesírásunk legfőbb kérdése: 
vajon egészen a kiejtés szerint írjuk-e, mint Verseghy hirdette, vagy 
pedig feltüntessük a szóképzés és ragozás betűit, amint Révai 
tanította; vajon láttyá-t, hallyá-t írjunk-e, vagy látjá-t, halljá-t. Vörös-
marty mint Révai buzgó híve azt hitte, hogy a komikai tárgyalás csak 
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használhat a komolyan már eléggé megvitatott kérdésnek. Valóban, a 
száraz nyelvészeti kérdést oly élénken, oly komikain tárgyalja, hogy 
figyelmünk, jókedvünk egy percig sem lankad. Majdnem cselek-
vénnyé emelkedik a vita, s a betűk egész szenvedéllyel küzdenek. 
Már magának az eszmének különössége fölébreszti kíváncsiságun-
kat, s nem remélvén, hogy valami derekas válhassák belőle, annál 
kellemesebben élvezzük a sikert. 

Lírai költeményei nagyrészt csekély becsű kísérletek, amelye-
ken előbb Virág, aztán Berzsenyi hatása érzik. Messze marad mind-
kettőtől, kivált ez utóbbitól, bár később is eszébe jut néha Berzsenyi 
koszorújáért versenyezni. Csodálatos, ez inkább költői gyakorlatok-
ban, mint költeményekben nem érezhetni Vörösmarty szellemét, sőt 
nyelvének erejét sem mindenütt. Mintha a klasszikai óda egészen 
ellenkeznék modern szellemével, s géniusza elhagyná e téren. 
Klasszikai modorban írt ez ifjúkori ódáiban csak abban mutatkozik 
eredetisége, hogy egészen szakít a mitológiával, sőt a klasszikai 
eszménnyel is. Dalaiban már több eredetiség nyilatkozik. A völgyi 
lakos-ban és A szánakodóhoz-ban új hang csendül fülünkbe. De nyelvé-
nek erejét leginkább hexametereiben érezzük, melyek már akkor is a 
legjobb magyar hexameterekkel versenyeznek, míg végre A hűség 
diadalma című kísérletében mind tárgyra, mind szellemre nézve előt-
tünk áll a romantikus költő, kit az óvilághoz csak a külső forma köt, s 
egész arcával az új világ felé fordult. Íme ez ifjúkori kísérletek 
néhány jellemvonása, melyek a későbbi Vörösmartyra emlékeztet-
nek! Mindamellett a legélesebb szemű kritikus sem jósolhatta volna 
belőlök, hogy az ifjú, ki ezeket írja, egypár év múlva forradalmat idéz 
elő a magyar irodalomban: kiveszi Kazinczy kezéből a magyar költői 
nyelv megalapítását, s amit a Kisfaludyak csak megmozgattak, a 
képzelet szabadsága s a nemzetiesb irány nagy eszméinek teljesebb 
diadalához tör utat. Honnan e gyors fejlődés? Ki mondja meg? De 
annyi bizonyos, hogy Vörösmarty géniusza még ekkor nem találta 
meg se tárgyait, se formáját. Két erős szenvedélynek kellett ide ra-
gadnia, a hazafi-fájdalomnak és a szerelemnek: a követkenő 1823. 
évben e két érzés tölti be egész lényét, és hozzáfog Zalán futásá-hoz. 


