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Az Iskolai Filmintézet
93,szám

diafilm

~orozata

VÖRÖSMARTY MIHALY ÉSKORAI.
/~800-1836/
Ir0dal.omtÖrtén~ti sorozat,:'22~
Készült~ az 1955: évben~

-------~-::::--

.

~16~etes megjegyzée:
y~rösmartyról 3 di~film készült:
1, V~rtls.mart.yMihály életeés k0ra.J,rész:
2o

"

, .,

~8Qo-l~36.
- le37~1$55~/O~••eo~

~ II~ ~

"

"

rQzat: -19) .sz.1
3~ Vörö~martyés
az ut6kor. '/O~M, ~oroza:t:289, sz./
)
A szöveget ugy illesztettük össze, hogy, a cimek megmondása
nélkül ta kerek' egészet alkQssanak.
,
A kj.sérőszöveg' természetesen rövidi thetó vagy ese j Le g bóvithetó a körülmények szerint. :A zár6jelbe tett s~(}vegrészek.:;t
és adatokat nem szántuk előadá~r~. inkább arra valók, hogya.
szaktanár meg tudj"n fel~lni atanu16knak
~ filnunel.,kapcsolatos.
kérdéseire.
'
,
1. V'ö:r:ösmartyNIihály arcképe ~ /B.,.arabásMiklóa ra,jza" I
Vörösmarty Mihá~y a m~gyar reformkorszak irodalmi életének,
vezéregyénisége.
költői nyelvünk ujjáteremtóje, a legnagyobb magyar a~ko't6 tehetségek egyike. Nemcsak lángeszü alkotómüvész volt t
hanem példamutatóegyéniség..J.~.
$zemélyes' kapc ao.Latban áll,~tt ~O:,..
rának osaknem minden nagy emberével, ugyhogy Vörösmarty él,etének
tanulmányozása közben feltárul előttünk az egész reformkorszak
él,ete.
2.Vöröf?marty aty;jának J,atinnyelvU'feljegyzése Mihály születéséről
Képünk egy-~saládibib:l,ia hátlapjátábrázoljat;
'Ide jegyez-'
te fel ~költő
atyja, a,Nádasdyak 'gazdatisztje latin nyelven:
"Mihály született decemberl ..•
én délután 4 6~akor leo~-ban. ~egke:,..
resztel~etett NadapQn, " A születés helyét -'Nyéket - fölö~legesnek tartotta megemliteni, Nadap: Fejérmegyei
klsközség Nyék határában", /Az eredeti szöveg a köve bke z r Michael natus primQ ,
,,'
decembris hez-a quar-t a a meridie ? ;in Nadap' bap t Lz abua 1800 .•/ ~

,

,,

ő

~

'Ó»

3i! Vörösmartyék

lak6háza N;yéken~<
, E:~b9 a házba' kijlt öz t ek 'Vörösmar.:;yél\',
nem aokka L Mihály születése után. Itt nevelkedett a kqltőllesztend6~
kOráig. Édes~
'apja barátságos ~ de csendes, :hallgatag természetti ember volt .•'
tdesanyj~ j6szivtiteremtés~
B környék szegényeinek
j6tev6je~lgen
szépen dalQlt" . s a '. népdaloknak egy;egy elmés. fordulatot adott,
,
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~pk ismeret~en dalt lehetett tóle hallani, mely~kr61 azt ta~tották,. hogy ~ind 6'mag~ költi, Mihály áde~anyját61ör~költe
költ6i
hajlamáte

A~ A~égi

Székesfehérvár. /Rézmetszet.í
MihálY II éves koráig ~zülófalujában elte EkkQr édesapja'
a fehérvári ginrnázimnba iratta. öt esztendőn át tanult ebben a,
történelmi~evegőjUt
ősi városban. Itt1irta első verseit, az
iskolai la.tin,.,.t,anulmányai
hatás ár-a k~asszikus formában ~

5. A ..szé~s!ehérvári

gimnáz~wn értesitóje 181.3-ból,
A "girlmáz1urnértesi tói' arról t anuake dnak , hogy Vörösmarty
Mihály mindvégig ki~ün6 e~6menetelli, szorgalmas diák volt~ A II.
osztá~yban például - mint láthatjuk "8 kitünóek
az eminens ek
között is az elsó helyet foglalta el.
j

6. Pest~Buda lB17-ben
A.hatodik giranáziumotmár Peeten végezte Vörösmarty,Ettő).
~ezdve'jobbára Pesten élt~ Hogy szülei anyagi gondjain könnyit
.sen, magántanitást váll?lt atizenhatéves
ifju. Ett61 kezdve a
maga erejéb51 tartotta fenn magát. lBl? tavaazánmegrendit6
fordulat áll be ,életében~ meghal édesapja. Kénytelen állást vállal~
ni, hogy özvegy édesanyján és testvérein segitsen.,Perozel Sándor,
dusgazdag T~lna megyei földbirtokoshárom
pajkos fiag Sándor,
Mórie és,Miklós nevelését vállalja magána, '.Nye~aesztendón át
fárad veliik /:J.817-1822~ j.823.".1826!•.A közbeeső 'évben patvariatat
azaz joggyakornok a tolnai alispán mellett.!
p

7. Virág Benedek, a fiatal Vörösmarty

.

irói mintaké]e
,~bben az időben Budán Lt Virág Benedek, 'a kiváló deákoa
k51t6. 6 volt a fiatal VöröQmarty irói mintaképe.
.

•
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8. Vörösmarty Y~rág Benedekhez irt ~dájának
El~5; nt~mtatásbanmegjelent
ver~ében
ket üdvözl.;l.
-

kezd5sorai
éppen Virág Benede-

:9. A

Szépliteraturai ~jándék, c. foly6irat cimlapja
~z az óda a Szépli teraturai Aj ánd ék 1822-e8 évf.olyamában
látQtt napviiágot.
.

lo-lle"Börzsöny és a VBlgység
'1,820~ban a Tolna megyei Börzsönybe költözött Vörösmarty tanítványaival. Börzsöny környéke költőnek. való, festói vidék; még
szebb vO,1t haj danaban , amig duslombu erdókoszoru öve z.te , Sokat
me r-enge t t itt, a gyönyörü Völgységben a fiatal Vörösmarty; költeményeiben is neci egyszermegörökitette
ifju~ága tlindérvilágát~
12. A börzsönyi PerQ~el-kuria
Ebben a kur-Láb an lakott Perczel
2

Sándor bájos leánya, Et.eLka ,"
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lin~mt ri5ies lénye, több mint egy évtizeden át ihlett~ a fiatal
költót.
13. Vörösmarty lak6háza Börzaönybén
Vörösmarty és fiatal tanitványai nem a családi kuriában'
laktak, hanem ebben a gazdasági épülétben V~rösmarty az emel~~
ten lakott, a dőlt kereszttel me!SjelBlt saro'kszobában.
t

).4.

"-

.

.

VörÖflIllarty
hároil\,ep,igTammája
tanitványaihGz
,
, ,--A-Pé~ó±el-esálád-lé.élé~éaéb61 ésPercze~ M6r vis6zaemlékezéseiból tudjuk, hogy mintaszerü buzgalt)mmal l.áttael naye15~
ti~ztét. T~nitványaihoz intézte ezt a három lelkesit5 hangu
epigrammát~
15~l6e V,árrom a Meosektövében
A-kBlt6-nagyon szeretett kirándulnia Harminc-negyven k~~ométe~re laktak a Meesa~-hegység lábától; feltehető, hogy látta
e fest6i várrom~t8 - Arra már biztos adatun~ vant hogy a sziget.
vári romokhoz ellátogatott tanitványaival. Kétségtelen. hogy k~ltói kép~elatére hatalmas erővel hatottak a középkori lovagvilág
és a hősi magyar mult emlékei.
17e Shakespeare arcképe ésnévaláirása

•
Perezel ~ándor szép könyvtárában és környékbelr'barátai réven is értékes könyvekhez jut a költő, Nevezetesebb olvasmányai
ebben az id6ben: 'Zrinyi, Mikas, KazinczYt Homérosz, Tasso,
SchfLl.er , Goethe és Shakespeare. A fiatal Vör'ösmarty képzé'l,et
...
világát Shakespeare, szabadi totta fel. Találóan mondj a To~dy Fe~"
rene: 01elke lángot foga a géniuaz.erejével". /A~athetikai leve~
lek.1827.! Műveit a Schlegel-testvérek német nyelvü forditásában
olvasta, Levalezéséből látjuk, mekkora élmény, erejével hatott reá
Shakespeare Láng eLmé j e, Fiatalkor~ eposzainak vérengző t kom:~r
,alakjai Shakespeare királydrámáj,ból lépnek e16. a br:1,tköltő tündérvilága pedig a ~ng0r--ás TUndében v.álik tökéletesen magyar-r-á,
Shakespeare élete vágáig foglalkoztatta Vörosmartyt. L~ is f0rditetta Julius ~ea~!!:.•.
j át t maj d élete utolsó éveiben a Lesi- ki...
r~U.y-t41

- -

.••

-

'
I

lee anonymus szobra Budape3te~
~no;ó.ymusGestájának kiadása /1746/'a honfoglalás felé for""
ditatta k~lt5ink figyelmét~ T6bben is'szerettekvolna eposzt ir~
ni Árpádr61~ igy R~day Ged~on, Bac$ányi Ján08~ Virág Benedek és
Csok~nai.Vitéz MihálYt da valamennyien megtorpantak a roppant fel-~
adat el,6tt.Vörösmartyt nem riasztotta vfsaza Anonymus mondai a.•.
nyagának csekély volta. A hiányzó miio16gia ~6tlására felha~ználta Arany~s~ák0Si Székely Sándort Székelyek ErdélybeE, c ..eposzát;
innen -ve t t e Hadur nevét e Tanulmányozta -a v í.Lágí.r-eda.Lem
nagy eposzir6it is, Homéroszt. Xass6t, Vergiliuet, kedves Zrinyiját. és fényes teremtő képzeletévei megalkotta a félszázad 6ta áhitott hősi
eposzt~ a Zalán futás~t.
I
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19 e A veZalán futá~~" első kiadás~ak
cim~apj,a
,- -" :A"Zaláfi"fütása 1825;-8Q~QS~tQ~ában:jélent
sze'rzőjéiíék - első -nagyobb müv e , -ameLy
~s egyszeriben ismertté tette net~t.

meg. Ez vólt
a. nyilvánosság elé kerül ~,
;
..

20, 'Vörösmarty ügyvédi oklevele ...'
-,
.
'Yöi-ötim:arty bámulatramél t6energiával
használta fel fiatal
évei t~ l3ár veleszületett haj lama a k51 tői abrándozás" felé vonta,
fáraszt6 nevelósködése melJ,stttöbb nyelven mUvel(Jdött, s ugyanakkor folytatta és be is fejezte jogi tanulmányait, j6llehet ek.
kor már sejtette, hogy nem sok h~~9:lL~kzJ,; fogja látni. Ügyvédi akle .•.
'velét 182441,december.2o-án szerezt'ea pesit egyetemen. lAz érq.ekes okiratot sok más becses emlékkel együtt a Magyar Tudo~áTIyos
Akadémia kézirattárában
őrzik./
/
".

21~ A régi Bel~áros
~
Tolna megyei joggyakorlata után már Pesten és Budáné.l
rösmarty. Ez a képünk a régi Belváros hangulaté.t idézi •

Vö-

.22. A budai hegyek
.
. A t'anitás és az alkot6 munka fáradalmait 'egy-egy kellemes
kirándulássa::t pihente ki a fiatal köl tó. Képi1n~ön kedvas kiránd];lldhelyét, a Zu~ligetet láthatjuk. a háttérben a budai hegyekkel.
/

23. Kisfaludy KáfOl1 arckéE~
V~~Hémar~tégyete~i
évei alatt er5sen megálénkUl az irodalmi élet a~ ország szivében, A fiatal irók vezére' Kisfaludy
Károly, aki 1819-ben aratja első szlnpadi diadalait; néhány év
mulva pedig vig ~ovelláival és növeli hivei népes táborát. Az
ifju Vörösmarty is csatlakozik hozzá és csakhamar egyik vezető
tagjává lesz az Aurera körnek.
24. Az AttrGra-1825. évi .~.&tetén\3~cimlapa~
-Az·Aur~ra.;,ltörKiéfálud~Káróly
iródalmt'zsebkönyvétól
-nyerte nevét. Ide irtak a fiatal ir6nemzedék legkiválóbb tagjai: VÖ~
'rösmarty műveinek j órésze is az Aurarában látott először napvilágot.
.

25. nA honfoglalás"~, Munkácsy Mihályféstménye

.
A "honfoglalás" ep eaz-ának megirásával egyszeriben Vör{ja ••..
'.marty lett.a nemzet elismert ep,szkölt6je. Az elYas6k~zön8ég
igényelte a további hőskHlteményeket,
a kö1t5 pedig egymásután
dolgozta fel történelmünk hősi mozzanatait, Következő képeink
VHröamarty epo~ztémáit szemléltetik.
26. 1ászló

király küzdelm'e a leányrabló kunnal!
festménye./,
".. ", -- ..
"Cserhalom" O~ kiseposzában 1ász16 király
•
1
:r'l ., • t
t
.
meIneK·a.-~l
em l'k
e eo.
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27. Az egri nők~ Székely Bertalan' festmén~
Egy másik mUvében Eger várán~~ h6si ~€delmét

..

énekl~ ~eg."

_28. "Széplak", /Fényképfelvétel/
"Széplak", IfTündérvölgy" és a "Ram" c. kisebb eposzai
Vörösmarti romantikus képzele~ének hel szeszéljes, hol megdöbbentő játékai
I1Széplak" megirására nyil vána széplaki rom Lh Le bt e II
~~ely l~ikilométernyire
terült el h~rz$önyi lakásától.
( ,
It,

'29. '"Tündérv1:51gy..LEgykoru illusztráci6/
A: "Tündérv51gy"-d. 'kiseposz teljesen a képzelet·játéka.
Képük8~ két hős: Csaba és DöngHre halálos párbajt viva gyöny5rtl
Jeve kezéért~, Döngöre tudja, hogy Jeve Csabát az er-e t és a via'•..
dal közben ervul Jeváre is dárdát vet. A lányt "a Nap ragyog6
"
fia" ragadja el a vér-es tett azí.nheLyéz-ő I , Gse.p~ pedig elejt!
ilnek vetélytársát,
"
í,

.30, Véd'és Romi,~enharca

ó.

liA
rém~
kisepf>sz-ez enyészet ~rejét példázza. E inUhöz
~
Haranghy Jené festőmüvész készitett nyolc szép illusztrációt
/1940 kö:Viil/"A képen Rom és Véd haroát jeleni.t:imeg.
~,

,

'.

'

.

.

,,1

31~ Tihamér és Eni~ találkozása," /Egykoru illusztráci~i
~za kép A két'szomszédvár legdrámaibb"jelenetét ábrázolja:
Sámson Tihamér, mí ut án párbajban megöl te a két Káldor~fiut és
apjukat, bemegy a várukba. Találko~ik K'ldor Enik5vel, felUti
sisakrostélyát,a
leány pedig borzadva ismeri fel a jövevényben
,c9~ládja kiirt6~át$
"
,

'

3?.s A Tuq.emányos Gyüjtemé:nxcimlapja,
11828L
Vörös~a~ty figyvédi ,klevqlériek megs~erzé8e után egy ideig
-nem tudta eldönteni~ milyen pályára lépjen~ T~hetsége és sikerei az irodalom felé von~tták.
ez az enb an akkor Magyarors'zágon
nem biztosit~tt megélhetést. Maga Kisfaludy KárolYt az 182~pes'
évek legnéps zerübb novella .•.és drámair6j a is, almg tudott meg ••
élni az irodalomb61~ A költő már-már ügyvédkent akart leteleped~
ni Székesfehérvárott,
ekkor azonban Károlyi könyvkiadó felkérte
őt a Tudo~ányos GyUjtemény áz ez-keszt éaér-e, Ez volt akkoriban az'
egyetlen komolyigényü tudományos foly6iratunk. A szerkesztői tiszteletdij biztositotta a szerény megélhetést, ez6rt VHrösmartyel"
foge.dta az ajánlatot~ öt,éven át /l828(t januárját6l 18;2. de~em'beréig/ szerkesztette a f oLy í.r-at
ot s '
'
ó

33" Kisfalud..l-1Sár~:Üy
halálQ..ságyán\! /Körülöt'te bal~61 •..
jobbra:
'Bajza, Toldy és Vörösmarty.//Barabás
Mik16s J.:'ajza.'
Klsfaludy Károlyt fiatalon, <?-lkot6erejériekteljességében
ragadta el a tUd6vész 1830-ban~ Halálos ágyán is a halad~s eszmájának te~Jeaztésére buzditotta tanitványait.' Az ir6dalmi ve~ ,
z ér-aéget Vörösmarty, Baj za és Toldy Ferenc Lr-é t r-Lumv í.r-é.tuaá
~

!

"

í.
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vette áte Kiadták Kisfaludy munkáit, 'eszmei hagystéktnak ápolá~
sára pedig 1836~ban megalapi tották a' Kisr'aludy-Társaságot.
I '

, 34, Bajza J6zsef arckéE~
Baj za József /1804-1858/,
Vörösmarty barátj a és küzd~tárea"
félelmetestollu kritikus volt. Elszántanvédelmezte
'az iro,dalom
és a tudomány szabadságát' egyes, főurak illetéktelen beavatkozá~
si k1sérleteivel siemben.

t5r

Toldy Ferencarckép~'
.
'toldy Ferenc /~8~5~l8?5/ ai 'elsők egyike volt, &ki felis~
merte ~örösmarty kÖltői,nagyságát. Aesthetikai levelek Vijrö~marty
Mihály epikus munkái~
kötetében 11827/ megállapit.ja, hogy
Vörösmarty.k~lteményei-az
ujabb magyar irodalom figyelemre leg~
mélt6bb alkotásai közé tartoznak.

c.

első kiadásának cimlal>ja
'le31"",benjelent meg Vörösmarty agy í.k főmüve,
Ttinde; szinre azonban csak l879~ben került,
36'. A ',ICsongorés Tünde"

.3?~Vörösmarty

Mihály müveinek

a ~songor és

eleé gyUj teménye~ kiadása 118.3J~•..

..

Az I, kfStet
belső cim!~
~

.
" -::-- 'Hahíünchárömévés
-vólt Vöröemarty ~ amikor müveinek e18,6
gyüjteményea kiadása megjelent. E hár,mk~tetes müvévelelnyerte
az Akadémia 1834. évi nagy jutalmának felét, lA másik felét~f~~
faludy Sándórkapta
meg.1
'
'
,
,

J~,

Szi~ágyi és Hajmási. IEgykoru illusitrác~6/
,
A"legszebb VéI's-illusztráciOk egyike VÖ~ösmarty: "Szilágyi
~s Hajmási" a. balladájához készült~ Két magyar dali.r~l szél ez
a regényes történet. Rabságukhan ,megszánja őket ti 8zultá.n .leánya,
kiszabaditj~ ésmaga is veÍük szöki~. A két magyar vitéz h~láloa
bajt viv a szépséges le~nyért,'
'
39! ÁrQ..ád

IEgykoru illusz trá~l-.é.L
. Ez a kép együtt jelent meg Vörösmarty; :,Árpádpajzsraemel,,;
tetése c," epigrammájával~ ~ vers alcime /Egy kép alá? azt'sejteti, hogy ezirtt a L a vers készült a képhez. Ldagen vaz ár-maz áau f estó
a~~Gtásat idegenszerüen i8 hat.
'
<t

40. Zalán követe Árpádo'l. /Egykoru illusztráci61
, A,~alán futása illusztráci6ja azt a jelenetet
amikor Árpád ve z éz- hadat üz en Zalán fejedelemnek,'

ábrázolja~

41~ Zrinyi a költó~ IEgykoru illusztráoi6t
--1~éfi~jéllémz6 kép: Zrifiyit,"s költ5t jelenltl meg ig~z1
romantikus felfogásban, amint a törok ostromlá.s9reg bombazáp()~
rátél körÜlvéve, rendithetetlen,nyugalommal
verselget.'
'
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42. Vörösmarty

iróasztala'
Vörö~marty-esaknem-teljes
életében anyagi gwndokkal kUzdött.
Már tuijutott élete felén s Magyarország e;l.sóköl~ójénekszámli. ••
tott~mikor végre - ugya harmlncas,évek derekán"
könyvszekrényt
és ir6asztal t vehetett,' ezt is csak használt állapotb.an& Gyulai, .
pál feljegyzi, hogy ez-a nagy ember milyen gyerm®~f.~örÖmmel-mutogattabarátainak
~ az ő igazi ir6asztalát •• e

43. Széchenyi.István

a~cképe
Széchenyivel eürUn találkozott' Vörösmárty az Akadémián,
amelynek kezdett51 fogva tagja volt.Széchenyi nagyraé~tékelte Vörösmarty Miháryt,psaládi körében is 'szivesen látta.Az 5 szavára
forditja régi dicsőségünk énekese az előttUnk álld korszerü'feladatok felé a figyelmet,Széchenyi
nyomán hirdeti VörösmartYthogy
tettel, ~munkával, alkotásokk~l kell szolgá~nunka
hazát, az 5
nyomdokain haladva kUzd hol szenvedélyes, hol gunyos hangon a
közéletlinkben tapasztalt hibák ellen. /Liszt Ferenchez, A sore"
és a magyar ember~ Jóslat~L
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44e A Sz6~at eredeti fogalmazványa.

/Kézirat~L
A harminc as évek derekán irja meg Vörösmarty a Szózatot,
amely hatalmas erővel hirdeti az erejének tudatára ébredt nemzet
önbizalm'átllMegfigyelhetjük a költő küzdelmét a tökéletes kifej.e•.•
zésért. Az első"fogalmazványban
a kezdő sor igy hangzik: Hazádhoz,
mind szemedhez Tarts hiven 6 magyar. A végleges megfogalm~záeban
megtalálta Vörösmarty a remek szót, amely tökéletesen érzékelteti
a Szózat alapérzését: rendületlenUl!
'

45. Egressy Béni arcképe

.
A Szózatnak hatalmas visszhangja támadt. Kossuth '''velőkig
hatónakl1 nevezte egyik cikkében" és csakhamar hyilvános pályázatot irtak ki megzenésitésére. A pályázatot Egressy Béní nyerte
meg-:
46. A Szózat kottájának cimlapj~
1843~ban énekelték először Egressy gyönyörü dallamát a Nemzeti Szinház szinpadán.Képünk aSz6zat
kottájának eláó 'kiadásat
1.7 Vörösmarty Szózata: husz nyelven,' /Képössz'eálli tás/
A Szózat szépsége az-idsgen-anyanyélvli.olvas6kat
is magával
r-agad j a s Egymás ut án fordi tják le idegen nyeLve kr-e , s ma már husz
nyelven hir&etik Vörös~arty szavai a magyar nemzei törhetetlen
életakaratát.
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~~észült a Felsőoktatási ;Jegyze,.tellát6Vállalatnál
Felelős vezető: Heitter Imre
8~2319/93.
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