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Gyulai Pál 
 

Vörösmarty Mihály életrajza 
(részletek) 

 
(…) Az 1848-iki nagy változást lelkesüléssel fogadta. Az áta-

lakított alkotmányban végre diadalra jutott mindaz, amiért a nemzet 
oly régóta küzd, s amit a költők között ő szolgált legrégebb- és 
leghívebben. A márciusi napokban majdnem egész nap a Kör-ben 
lehetett látni azonban férfiak oldalánál, kik a mozgalmat hol 
bátorítani, hol mérsékelni igyekeztek. Egy szép költeménnyel üdvö-
zölte a felszabadult sajtót, s túláradó felindulásban élte át a jóhi-
szemű remények és naiv örömök e boldog napjait. Azonban hazafiúi 
örömét családi csapás zavarta. Áprilban kisebbik fia, Mihály meg-
halt. Mélyen hatott reá e veszteség. Erőt vett magán, neje előtt tit-
kolta fájdalmát, de midőn Czuczor beszentelte a halottat, s búcsúzta-
tóul elkezdte szavalni a Kis gyermek halálára című költeményét, 
reáborult a koporsóra, és keservesen sírt. „A különben erős férfiú 
szemei könnyözönben úsztak – úgymond Czuczor –, s vigasz-
talásomat nyakamba borulva fogadta.” Garay és Petőfi szintén jelen 
voltak; ők kísérték ki egy bérkocsin a bánatos atyát, s temették el a 
kisfiú tetemét a Kisfaludy sírja mellé. Mindkettőt annyira meghatotta 
Vörösmarty fájdalma, hogy másnap fia emlékére írt költeményekkel 
igyekeztek őt enyhíteni. Mindamellett Vörösmarty búskomorsága 
nemsokáig tartott, a mozgalmas idők erős benyomásai hamar kira-
gadták belőle, s visszaadták a közügyek iránti érdekeltségnek. 
Midőn Wesselényi Miklós báró a Kör-ben a horvát és szerb mozgal-
mak veszélyességéről tartott beszédet, s a haza védelme végett 
önkénytes zászlóaljak alakítására szólította föl a minisztériumot és 
nemzetét, addig is, míg az országgyűlés megnyílhatnék, Vörösmarty 
ott ült régi barátja mellett, s osztozott aggodalmában és lelkesülé-
sében. Egypár hónap múlva, midőn az idők nehezülni kezdtek, a 
Pesti Hírlap-ban egy költemény jelent meg tőle, melynek tárgya 
ugyanaz, ami Wesselényi beszédeé, s refrénje harci riadó: 
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A síkra magyarok, 
Fegyvert ragadjatok! 
hazánkat újra meg kell váltani. 
E drága föld szinét 
Borítsák szerte-szét 
A pártütőknek véres csontjai! 
  
Néhány politikai cikket is írt a Pesti Hírlap-ba, a Pesti Divatlap-

ban szót emelt a zsidók mellett, kiket a pesti és pozsonyi német pol-
gárság egy része annyira üldözött. E cikkek is csak általánosságok, s 
nem vágnak a sajátképpi politikai körébe. A politikai nagy mozga-
lom, mely már a forradalom csíráit hordozta méhében, egészen kira-
gadta a szépirodalom köréből, bár nem tette sem politikai íróvá, se 
szónokká. Fölhagyott Lear király fordításával, melybe 1847 végén 
kezdett, midőn Petőfivel és Arannyal szövetségre lépett Shakespeare 
nevezetesebb drámái lefordítására, fel a költészettel is, legalább 1848 
márciusától egész 1849 végéig a fennemlített két költeményen kívül 
nem írt többet. Azok is hazafiúi költemények, a mozgalmas idők 
szüleményei. A nemzet lázas aggodalmai és reményei annyira 
lelkébe olvadtak, hogy nem is tudott volna mást költeni, mint 
hazafiúi vagy éppen politikai költeményeket, de tartózkodott akár az 
aggodalmak, akár a remények költészetének átadni magát; amaz 
csak félénkséget, kishitűséget terjesztett volna, emez pedig fokozta 
volna a különben is merész vágyakat. A néma költő magában emész-
tődött mintegy hánykódva Deák aggodalmas hallgatagsága s Perczel 
Mór forradalmias önbizalma között. Amaz legjobb barátja volt, ez 
legkedvesebb tanítványa; amaz miniszter, ez ellenzéki szónok, majd 
tábornok: amaz a törvényesség, ez a forradalom megtestesülése. E 
két ellentét különböző fokain szállott vagy emelkedett Vörösmarty 
politikai hangulata a kedvező és kedvezőtlen körülmények szerint, 
még a pesti országgyűlés megnyitása előtt s még inkább folyamata 
alatt. Néha titkos rokonszenvvel kísérte az ellenzék magatartását; 
ingerült kedélye, lángoló képzelődése a merészebb rendszabályok 
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felé ragadták, de nyíltan, véleményével, szavazatával folyvást, egész 
fennállásáig, a Batthyány-minisztériumot támogatta, mert lelkiisme-
retessége visszariadt mindentől, mi a kockáztatás bélyegét hordta 
magán. A miniszterek részint tisztelői, részint barátai voltak; rokon-
szenv és megszokott pártfegyelem csatolta a régi ellenzékhez, mely 
most a kormányon ült. 

A kormány szívesen látta pártján a Szózat költőjét, örömest 
adott volna neki hivatalt is, de ő nem fogadott el semmit, sőt a 
magyar nyelv és irodalom egyetemi tanszékét is visszautasította, 
mellyel Eötvös báró, a kultuszminiszter megkínálta. Maga helyett 
Garayt ajánlá, ki aztán ki is neveztetett. Képviselővé választatni volt 
egyetlen vágya. Nem szerepelni kívánt, de polgártársai bizalmát úgy 
tekintette, mint hazafi lírája koszorúját, s azt hitte, hogy egy 
becsületes hazafi szavazata az izgalmas időkben többet ér, mint bár-
mikor. Csakugyan meg is választották, s ott, hol csak híréből is-
merték, Bács-Bodrog megye almási kerületében. Itt előbb Kossuth 
Lajos választatott meg, azonban ő Pest városa részéről is megválasz-
tatván, ez utóbbit fogadta el, s Almáson új választás hirdettetett ki. 
„A június 19-én 9 órakor megnyílt gyűlésben – mond a választási 
jegyzőkönyv – a választási elnök (Kovácsics Antal) az összegyűlt 
számos választókat mindenek előtt az isméti választás okáról értesít-
vén, ugyanazokat összesen és egyenként képviselő ajánlására nyil-
vánosan felszólította, mely felszólításra a jelenlevőik egyhangúlag 
Vörösmarty Mihály nevét hangoztatván, miután isméti felszólításra, 
ha vajon nincs-e valakinek észrevétele a hangoztatott név ellen, 
mindnyájan a kikiáltott iránti akaratukat s bizalmukat kijelentették: 
ekként Vörösmarty Mihály úr ezen almási kerület törvényes képvise-
lőjének egyhangúlag megválasztatott, s a törvények értelmében ezen 
megbízólevél gyanánt szolgálandó jegyzőkönyv egyik példánya a 
választási jegyző által (Szevics Döme) személyesen kezébe juttatni 
rendeltetett.” 

Vörösmarty a képviselőház leghallgatagabb tagja volt, éppen 
mint Newton az angol parlamentnek. Egyetlenegyszer sem szólott, 
sem Pesten, sem Debrecenben, sem Szegeden. Nem volt szónok, s 
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csak a Kör-ben és Akadémiában tartott néha beszédet, Nagyobb és 
szokatlan gyülekezetekben irtózott szólani. Losoncon és Kolozs-
várott, midőn fáklyászenével tisztelték meg, csak egypár szóval fe-
jezte ki köszönetét. Még az annyira megszokott akadémiai gyűlések-
ben is némi zavar fogta el, ha hosszabb beszédet mondott. Ismerve 
természetét, az egész országgyűlés alatt csak az egyszerű szavazatra 
szorítkozott. Mindamellett szerény elvonultságában sem kerülhette 
ki az új ellenzék támadását. 

Petőfi támadta meg egy versben, melynek refrénje ez: „Nem én 
tépem le homlokodról, magad tépted le a babért.” E támadásra alkal-
mat a hadügyminiszter törvényjavaslata adott, mely szerint a kiegé-
szítendő régi ezredek, mihelyt a körülmények engedik, magyar lábra 
állíttatnak ugyan, de addig maradnak régi állapotjokban, a régi tisz-
tek és német vezényszó alatt, s csak az újonnan felállítandó honvéd-
ezredek állíttatnak egészen magyar lábra. Az ellenzék hevesen meg-
támadta e törvényjavaslatot, magyar vezényszót követelt, nem bízott 
a régi tisztekben, a szerbek ellen folytatott harc sikertelenségét is 
nekik tulajdonította, s a hadsereg teljes átalakítását sürgette. A mi-
nisztérium kivihetetlennek tartotta e követelést a háború folyama 
alatt, s nem vállalt érte felelősséget. A törvényjavaslatot aug. 21-én 
elfogadta az országgyűlés; Vörösmarty is a többséggel szavazott, bár 
amint maga mondja, nem minden habozás nélkül. Petőfi az új ellen-
zékhez szított. Nem volt képviselő, sem hírlapíró, de dalaival nagy 
befolyást gyakorolt a közszellemre, s erélye a mozgalmakkal növe-
kedett. Már 1846-ban forradalomról álmodozott, s 1848-tól egész 
haláláig a legszélsőbb demokrácia híve volt, bár szorosan véve egy 
párthoz sem tartozott, s Kossuth iránt éppen nem viseltetett rokon-
szenvvel. Mint a politikában a régi ellenzéket és reformpártot lassan-
ként a forradalom pártja váltotta föl: úgy vált a hazafiúi költészet 
egész forradalmivá. E költészetnek Petőfi volt képviselője. Dalai 
kísérték és megelőzték az eseményeket, s átzúgtak a gyűlések zaján s 
az ágyúk dörgésein. Ugyanaz választotta el egymástól a költőket, 
ami az államférfikat. 
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Petőfit rendkívül felindította a hadügyminiszteri törvény-
javaslat, s még inkább Vörösmarty szavazata, kiről azt hitte, hogy 
legalább e kérdésben nem fog a kormánnyal tartani. Mindjárt első 
felindulásában megírta Vörösmartyhoz intézett költeményét, aztán 
elment hozzá vitatkozni, de nem tudták fölvilágosítani egymást. 
Barátjai, kiknek felolvasta költeményét, ellenezték kiadását. Petőfi 
nem hallgatott reájok, szerkesztőtársa, Jókai ellenére is kiadta azt az 
Életképek-ben, sőt midőn ez a következő számban tiltakozni mert, 
összetűzött vele, s megvált a lap szerkesztésétől. A költemény szép, 
maga Vörösmarty is megvallotta, azonban nem illett a körülmények-
hez, alapja nem igazság. Még az ellenzék szempontjából sem tett 
Vörösmarty olyast, hogy azt lehetett volna róla mondani, hogy 
megtagadta múltját, és Szózat-a már érthetetlen. Vörösmartyra na-
gyon kedvetlenül hatott az egész. Sértve érezte hazafibecsületét, me-
lyet többre becsült költői koszorúinál. Tudta, hogy mozgalmas idők-
ben, ha egyszer megindul, bőven tenyész a gyanúsítás. Fájt, hogy 
éppen Petőfi lép föl ellene, kit mindig pártolt és szeretett. Hitte, hogy 
Petőfit némi rosszakarat is vezette, s kereste a támadás alkalmát. 
Száraz prózában felelt neki, fölfejtve, hogy ő semminemű elvet nem 
sértett meg, s a vita sarka általában nem elv, hanem az elvnek csak 
alkalmazása körül forgott. Azonban. felindulását nem palástolhatta. 
Cikke végén megjegyezte, hogy Petőfi kitette magát a higgadt em-
berek ítéletének. „Nem fogják-e méltóan mondani – folytatja –, hogy 
Petőfi Vörösmartyról, kivel barátságos viszonyban van, mindeddig 
egy jó szót sem szóla, honnan van az, hogy oly mohón ragadta meg 
az alkalmat róla kárhoztatását kimondani? Tisztelet-e, szerénység-e, 
midőn valakiről minden komolyabb vizsgálat nélkül így szólunk: én 
elítélem őt. Kicsoda? Petőfi. Kit? Vörösmartyt. S miért? Elvekért, 
melyeket meg nem tagadott. Ez legalábbis igen nagy elbizakodásra 
és könnyelműségre mutat.” S végre, hogy ő is mondjon verset, egy 
epigrammát csatol cikkéhez, jó tanácsképp, melyben inti Petőfit, 
hogy legyen buzgó, de szerény; bírának még kicsiny, küzdjön, mun-
káljon, s várja el ítéletét. 
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Vörösmartynak a vita fő pontjában igaza volt, de felindulásá-
ban feledte, hogy Petőfi többször szólt róla, s oly tisztelettel és szere-
tettel, mint senkiről. „Debrecenből utaztam Pestre 1844-ben február-
ban – írja Petőfi 1847-ben Kerényihez intézett Úti levelei-ben, melyek 
a Hazánk-ban jelentek meg –, kopott ruhában egypár húszassal s egy 
kötet verssel… A végső ponton álltam, kétségbeesett bátorság szállt 
meg, s elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez oly 
érzéssel, mint a kártyás, ki utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy 
halál. A nagy férfi átolvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a Kör, 
s lett pénzem és nevem. E férfiú, kinek én életemet köszönöm, s 
kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam vagy használni 
fogok, e férfiú: Vörösmarty.” Mint költőt is nemegyszer emlegette 
tisztelettel, sőt Shakespeare III. Richárd-ja bírálatában (1847) nagyobb 
lírikusnak ítéli Hugo Victornál. Összes költeményeit is neki ajánlotta 
tisztelete és szeretete jeléül. Magán az ellene írt költeményen is meg-
érzik a tisztelet, s éppen nem látszik szenvelgésnek, midőn a hozzá-
csatolt jegyzetben azt mondja, hogy Vörösmarty elítélése neki nagy 
áldozat, melyet szíve tesz elveiért, Vörösmarty rossz szándékot vélt 
ott, hol csak politikai lázas pártszenvedély nyilatkozott, s nem vette 
észre, hogy Petőfiben egész a rajongásig kifejlődött meggyőződésé-
nek kultusza, melyeknek magát és másokat egyaránt kész volt felál-
dozni. 

Petőfi is válaszolt Vörösmarty fölszólalására. Többé nem vitatta 
Vörösmarty hazafi- és hazafiatlanságát, de élesen torolta vissza 
mindazt, mit Vörösmarty válaszában lenézésnek vagy éppen megve-
tésnek hitt. Ő is éppen oly hibásan fogta föl egy pontban Vörösmarty 
feleletét, mint ez az ő költeménye indokát. Petőfi azt hitte, hogy 
Vörösmarty e kérdésével: kicsoda mondja: én elítéllek? Petőfi. Kit? 
Vörösmartyt, valamint epigrammájával lenézi őt mint költőt és em-
bert egyaránt, holott Vörösmarty csak arra célzott, hogy egy fiatalem-
ber merészkedik őt oly könnyedén elítélni, őt, aki huszonöt év óta 
szolgálja hazáját s a nemzetiség, és alkotmány nagy elveinek áldozta 
egész életét. A hazafi önérzet kiömlése volt ez, melyet Petőfi annyi-
val könnyebben megérthetett volna, mert tudhatta, hogy e pontban 
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Vörösmarty mily érzékeny és másfelől nemegyszer tapasztalhatta, 
hogy Vörösmarty nemhogy lenézné, de igen nagyra becsüli az ő köl-
tői tehetségét. Felindulásukban mindketten félreértették egymást, s 
éppen abban a pontban, mely leginkább fájt szívöknek. 

E polémia ama zajos időben is figyelmet gerjesztett, de sokan 
nem láttak benne egyebet, mint azt, hogy Petőfi irigyli Vörösmarty 
koszorúját, Vörösmarty pedig keveset tart mind Petőfiről, mind 
költészetéről. S ezt némelyek maig is hiszik, holott e véleményt nem 
támogatja se polémiájok, se másnemű adat. Hogy Petőfi mennyire 
tisztelte Vörösmartyt mint költőt, Úti levelei-nek több helye mutatja, 
sőt maga az ellene írt költemény sem bizonyít e tekintetben ellenke-
zőt, mert Petőfi mintegy ezt vallja be: én nem tudom elhomályosítani 
dicsőségedet, magad homályosítod el. Petőfi e polémia után is azzal 
a tisztelettel és ragaszkodással viseltetett Vörösmartyhoz, mint 
azelőtt. Látszik, nem akart sérteni, nem rossz szándékból lépett föl 
ellene, s annyira bízott jóindulatában, hogy midőn honvédnek állott, 
s a csatatérre indult, azon esetre, ha elesnék, Vörösmartyt kérte föl 
születendő gyermeke gyámjául. Vörösmarty is mindvégig a régi 
maradt hozzá, s hogy mennyire becsülte költészetét, szavai és tettei 
mutatják. Midőn Petőfi az Athenaeum-ban föllépett, ő figyelmeztette 
társait e rendkívüli tehetségre; 1844-ben Petőfi versei első gyűjtemé-
nyének kiadását ő eszközölte ki a Kör-ben; János vitéz-nek, még 
megjelenése előtt, az irodalmi körökben ő alapította meg jó hírét. 
Petőfi néhány év alatt meghódította a közönséget, s mint lírikus 
Vörösmarty versenytársává emelkedett, sőt némelyek azt tartották, 
hogy felül is múlta, Petőfi ellenségei azt terjesztették, hogy ezt ő 
maga mondotta volna, mi Vörösmartyné fülébe jutván, elpanaszolta 
férjének. „Hadd múljon felül mielőbb – jegyzé meg Vörösmarty –, 
nem szeretnék úgy meghalni, mint Magyarország első költője.” Na-
gyobb lelkű volt, mintsem irigy lehessen. Elismerte Petőfi zsenialitá-
sát, s bár ez új líra az övével némely pontban ellentétben állott, mégis 
örömmel üdvözölte, mert érezte, hogy az nem egyéb, mint fejlődési 
stádiuma a mindinkább nemzetivé váló magyar költészetnek, mely-
nek ő vetette meg alapját. 
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Valóban Vörösmarty az ellentétek mellett is mind külsőleg, mind 
belsőleg szoros kapcsolatban van Petőfi és Arany költészetével. Ő törte 
meg költészetünkben az idegen szellem jármát, mely lehetővé tette a 
nemzetiebb fejlődést; pártfogója, támasza volt Petőfinek, Arany fejlő-
désére pedig néhány szavával elhatározó befolyást gyakorolt. Arany 
1845-ben az Elveszett alkotmány (előbb Rák Bende) című komikai epo-
szával pályázott a Kisfaludy Társasság költői díjára, mint teljesen 
ismeretlen ember. A mű nem sokat ér, de legjobb volt társai közt, s 
megnyerte a jutalmat, azonban a jutalmazott költőt nagyon lehan-
golta Vörösmartynak mint egyik pályabírónak következő ítélete : „A 
beküldött komikai költeményekben több a szatíra és didaxis, mint a 
komikum, s a nyelv és verselés oly nemű, mintha irodalmunk 
vaskorát élnők; eszmékben gazdag s nem költőietlen a Rák Bende 
című, melyet mint a több közt legtűrhetőbbet, jutalomra ajánlok.” 
Arany érezte, hogy Vörösmartynak igaza van, de érezte tehetségét is; 
Vörösmarty szavai fölébresztették szunnyadó becsvágyát, meg akarta 
mutatni, hogy nem vaskori költő, s megírta Toldi-ját, mely megalapí-
totta hírét. Így növelte Vörösmarty versenytársait, Petőfit, a lírikust, 
Aranyt, az epikust, hogy mintegy átadja nekik a magyar költészet e 
két birodalmát, melyekben huszonöt éven át egyedül uralkodott. 


