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Diafi Im Vörösmarty

Mihglyról

A Vörösmarty Mihályról
készült c:fj<;lfi
Im képanyaga
az életrajzi
vonctkozösu
adataival
a k~ltőt mint emb~rt segiti megjeleniteni.
Ezek a képek u9yanis részben szü ló'heIyére, részben környezetére
utalnak.
A film végén a kegyelet emlékeit
látjuk,
bizonyitva,
h09Y a válságos id6'k nágy
magyarját
miként be csülte , tisztelte,
és Szerette az ytókor.
De segithetik
a képek Q szaktanárt
abban is, hogy
Vörösmarty különbözó
alkotói kerszckqlt
ig9+olni tudja a
vizualitás
eszközeivel.
Látjuk q mo ltbe fordvló romantikus,
a mult példáival
jelenhez
szóló mUvés+ alkQt6sainak
kéziratait,
az első kiadások cimlapjót,
sőt e romantikus
alkotá .•.
sok más mUvészre 9;yakQro It hQtósót is.
Azután a SzózatrólkészUlt
filmkockák
eszünkbe
juttatják,
hogya
költő Qz idő sUrgetQ s~Qvóra, a mult emlegetéséve I fe Ihagyva a tettre kész hozcszereter
követe lő'"
je lesz. Ez a hozafiság
nyilvánul
meg abbqn a ténykedésben is, amelyet a Pesti Magyar Szinház létrehozásával,
iga~9atásával
és drámai müvekke l vQló ell6t6sával
kapcsolatban végez.
Az ldevonotkozö képek a reprezentotiv
magyar színház jelentőségét
mélyen átérző irót és kultur-poíitikust
mutatják
meg, aki vi lágosan látja a hczofiul
érzés felkeltésében
a nemzeti dráma fontos. szerepét ,

kása

Vén

Végül a képek elénk hozzák Q s~gbadságharc
bumiatt gyötrődő,
kétségbeesett
költőt~
Nemcsak a
cigány kéziratáról
készült kép bizonykodik
a nagy
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le Iki vivódásról,
hanem az a festmény
Vörösmartyról
készitett
Barabás Miklós.
Barabás-festményt,
a Szózat és a Vén
ját össze hason litani . Mi !yen iszonyatos
próbá ló idő ezen az arcon,
a kemény,
teki ntetből du It vonásu,
sok szenvedésről
lett.
A diafi Im a következő
Mihály

tartalmazza.

2.

Vörösmarty

3.

Vörösmarty Mihály arcképe.
Barabás Miklósnak,
a
XIX. század kiváló magyar portréfestőjének
képe a
magyar romantika
nagy költőjéről,
Vörösmarty Mihá~yró~. A kép 1836-ban
készült,
tehát abban az
esztendó'ben,
amikor a költő a Szózattal
rendületlen
kitartásra
és harcra buzditotta
nemzetét.
(A kép Vörösmarty életrajzi
adatainak
ismertetése
előtt,
mintegy az egész életmü bevezetőjeként
rnutatható be.)

4.

Vörösmarty Mihály szüleinek
háza Nyéken.
Vörösmarty Mihály a Fejér megyei Nyéken született
1800.
december
l-én.
Nem abban a házban,
ame Iyet képünk mutat, mert oda szü letése után egy évvel költöztek szüle
De gyermekkori
emlékei e házhoz fUződnek,
amelynek
falán 1950-ben emléktáblát
helyeztek el. 1952 óta e házban van a Vörösmarty-Muzeum.
í
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•

élete

képeket

is, me Iyet az öreg
Érdemes a két
cigány Vörösmartymunkát végzett
a
elszánt,
férfi as
áru Ikodó arc

és munkássága

(1800-1855).

(A kép az életrajzi
vetithető.)
5.

adatok

tárgyalása

alkalmával

Vörösmarty iskolája
Fehérvárott.
Gyulai
Pál Vörösmarty életrajza
c. müvében olvassuk:
Mihály 1811
novemberében
vált meg először a szülői háztól,
a
derék torii tó keze a latt már annyira ha ladt, hogy
Fehérvárott
a gimnázium
grammatikai
1. osztályában akadály
nélkül bevehették ." Középiskoláját
Fehérvárott
kezdte,
a képen látható épületben,
de az
utolsó,
a költészettani
osztályt
Pesten fejezte
be.
(Az életrajz
ismertetése
alkalmával
használható
fel.)
II

6.

Pest látképe az 1840-es években,
a budai DunapartróI. (Barabás
Miklós vizfestménye.)
Ebbe a városba
költözött
1817-ben
Vörösmarty,
hogy egyetemi
tanulmányait folytassa.
A költő élete derekán
Pest már
gyorsan fejlődő város - helyzeténél
és fejlettségénél
fogva valóban alkalmas arra, hogy az ország fővárosa legyen.
Kazinczy
otthonából , Széphalomról
Pestre kerül az irodalmi élet irányitása.
Ebben az irányi .•
tásban jelentős szerep jutott - Kazinczy
és Kisfaludy
Károly utön - Vörösmarty Mihálynak
is.
A kép előterében
a régi hajóhid,
távolabb
mögötte a
háttérben
az épülő Lánchid pi lIérje látható.
A pi lIér
azért tünik magasnak,
mert a pesti rakpart még nincsen feltöltve.
(Vörösmarty életmüvével
kapcsolatos
korrajz ismertetése alkalmával
vetithető.)
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7.

A börzsönyi
Perczel-kuria.
Vörösmarty
1817-ber. elvesztette
édesapját.
Hogy tanulmányait
folytatni
tudja,
a gazdag
Perczel
családnál
vállalt
nevelői
állást.
1820 augusztusa végén befejezte
a bölcsészet hároméves fi lozófiai tanfolyamát . Ezután jogi
tanu Imányokba kezdett.
Mive I azonban
Percze lék
birtokukra,
a Bonyhádtól
nem messze fekvő Börzsöny-pusztára
költöztek
át, Vörösmarty nevelői állása bizonytalanná
vált.
Pereze lék annyira megszerették a fiatalembert,
hogy továbbra
is ragaszkodtak hozzá.
Dönten ie ke Ilett és erre a döntésre
a
kortárs Sallay Imre igy emlékezik
vissza: IlAz uraság Vörösmartyt
szerette,
f>' felkérte
őtet fiaira nézve tanitói szerepének
további folytatására,
s hogy
ő a jogi tanulmányokat
illetőleg
a nyilvános
iskolában hallgatásról
a magány-tanulásra
határozná
el magát.
Vörösmarty elfogadta
az ajánlatot".
(A kép az életrajz
tanitása
alkalmával
vetithető.)

8.

Vörösmarty
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lakóháza
Börzsönyben . Vörösmarty
1820-22 közt neve lősködött Börzsönyben . Számos
élménye füződik e pusztához,
többek között első
nagy szere Ime isi tt bontakozott
ki. Percze I Sándor szép leánya Etelka gyujtotta
a szivét forró,
de fájdalmas
szerelemre.
A fiatalok
közt lévő
nagy társadalmi
különbség ugyanis elválasztotta
ó'ket, a gazdag,
fényes életre született
Etelka
nem figyelt fel a szegény költő érzelmeire,
nem
viszonozta
azokat.
A képen látható ház első emeleti sarokszobájá-

ban lakott Vörösmarty Börzsönyben .
(A kép Vörösmarty életrajzának
tanitása
haszhálható fe I•)

alkalmával

9.

A Váci utca az l840-es években. Vörösmarty több
pesti lakásáról tudunk, de ma már csak egyetlen ház
van, amely tanuskodhat a nagy költőről: a Hatvani
utca (mai Kossuth Lajos utca) és Szép utca sarkán
épült Horváth-ház.
Ezenkivül
lakott a Mázsa utcában (mai Mérleg utca), a Felső Dunasoron, a Lipót
utca (mai Váci utca) és a Kalap utca (mai Irányi
utca) sarkán épült Jankovich-házban.
A Váci utcában halt meg, abban a házban, melyben 25 évvel
elóbb Kisfaludy Károly huny ta le örök álomra szemeit. E ház sem áll már, csak a he Iyén épitett Kedves
eszpresszó falán hirdeti egy tábla a költő emlékét.
(A kép Vörösmarty életrajzának,
vagy az életmüvel
kapcsolatos korrajz tanitása alkalmával használható
fe 1.)

10.

A budai hegyek. A kép zugligeti tájat ábrázol, Zugliget Vörösmarty kedvenc kirándulóhelye
volt. Sokat
járt ide a Perczel fiukkal, és később is, amikor a
fák lombosodni kezdtek, szivesen sétált erre. Sallay
Imre irja: "Deákosan a napi eleséget magunkkal kivévén, az ugynevezett "Disznöfe]"
forrás csurgó vizével szomjunkat enyhitve, a százados bükkök 6rnyékaiban költénk el egyszerU e lede lünket ."
(A kép Vörösmarty életrajzának
ismertetése alkalmáva I veti thető. )
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11.

Az Auróra cimlapja.
(1824) Az Auróra irodalmi zsebkönyv vo It. Ele inte évente egyszer,
később kétszer
is megje lent. A magyar irodalom szervezésének
fontos eszközévé
vá It. Je lentős szerepet
játszott abban,
hogy az irodalmi élet központja
Széphalomról
Pestre
he Iyeződött
át. Ebben az 1824-es számban je lentek
meg először Vörösmarty versei.
(A szánakodóhoz
és
A völgyi lakos.) Az Aurórát 1821-töl
1830-ig
Kisfaludy Károly szerkesztette.
(Felhasználható
a romantikus
Vörösmarty c. fejezet
tárgyalásakor.
)

12.

A Zalán futásának
cimlapja.
Vörösmarty
Görbőn
kapcsolatba
kerUlt a Habsburg-ellenes
nemesi mozgalmakkal.
Az alkotmányt
sértő adóemelés
és ujoncozás hatására
kibontakozott
a harc a nemzeti fUggetlenségért.
Egy egész nemzetet
ke Ilett fe Irázni
a gyarmatositó
abszolutizmus
ellen.
A nemzeti öntudat ébresztését
célozza
Vörösmarty
Zalán futása c.
eposza is. A honfog lalás dicső harcaival
serkent,
példát állit a jelen magyarja elé.
A vetitett
kép a Zalán futása kiadásának
cimlapját
mutatja,
amelyet
Kisfaludy Károly tervezett.
(A kép fe Ihaszná Iható a romantikus
Vörösmarty c.
fejezet
tanitásakor.)

13.

Kisfaludy
rajza.)
A
rom férfi
Ferenc és

8

Károly a halálos ágyán.
(Barabás Miklós
képen a halott Kisfaludy ágya me Ilett hálátható:
balról jobbra Bajza József,
Toldy
Vörösmarty Mihály.
Kisfaludy halála után

ó'k veszik kézbe az irodalmi élet szervezését,
ó'k
veszik át ez Aurórát is, ame ly 1837-ig
Bajza József szerkeszrésében
jelent meg, ezután átadta helyét az Athenaeumnak.
A Vörösmarty
irányitása
alatt müködó irói csoport,
az Auróra-kör
valóságos
irodalmi párttá fej lődött.
(Bajza,
Toldy és Vörösmarty tudománypolitikai
hQrca a haladó szellem térfoglalását
eredményezte
a
ku Itura terU letén.
(Fe Ihaszná Iható Vörösmarty
életrajzának
tanitásakor.)
14.

".Istenemre"
szóla felszökelve
A .vadász: "ez már királyi vad 1"
Vörösmarty
e Iső nagy szere Imi 'fe IIángo lása viszonzatlan
maradt.
A költő fájdalma sokáig égett olthatatldnu 1. Még a 30-as években
is visszatért
az
emlék,
s igy szU letett meg a viszonzatlan
szerelem
keserü élményéből
egyik legszebb elbeszélő
költeménye: a Szép Ilonka.
A benne megirt romantikus
történet megihlette
-o XIX. század egyik magyar festőjét,
Orlai Petrics Somát (Petőfi rokonát és barátját).
Nyolc képben illuszfrációt
készitett
a Szép lIonkáhóz , Képeit a biedermeier
festőre jellemző
részletességge I foga Imazta és festette
meg.
A most következő
8 kép tehát Orlai Petrics Sorno
iIIusztráci óit tarta Imazza .
(A képek a Szép Ilonka c. elbeszélő
költemény
~Iemzésekor
használhatók
fel.)

15.

"5 rezzent
kézből kis pillangó
elszáll,
A leány rab szép szemsugaránáJ."
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16.

"ÁII-e ~ég az élsz Peterdi háza?
EI-e: még a -rég i" harcfi a ?II

17.

"Téged is, te erd6'k szép virága,
Udvözölve tisztel e pohár l"

18.

S homlokán az ifju megcsókolván,
Utnak indul a ho ld é ji e lén. II

II

19.

Ősz Peterdi 'ösmer vendégére ,
A király az: II Aldós életére l"

20.

"Hervadása liliomhullás volt,
Artat lanság képe, s bánaté ."

21.

22.
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II

A király jÖn, s áll a puszta házban,
ök nyugosznak örökéSs hazában. II

II

A Szózat fogalmazványa.
Amikor az uralkodó az
1832-36-os országgyU lést ' erészokoscn berekesztette , és a reformkor legnagyobb magyar politikusait
UIdözni kezdte - perbe fogatta Wesse lényit és
Kossuthot , Lovassy Lászlót bebörtönöztette
- a
magyar hazafiakon csUggedés vett erér , Vörösmarty rendUletlen kitartásra, önfeláldozó hazaszeretetre buzditotta nemzetét. A Szózat már nem a
nemesi nemzethez,
hanem az egész magyorsághoz szól.
A kép Vörösmarty kéziratát mutatja, o hires változtatással.
A vers első két sora ugyanis - mint
a képen is kivehető - oz első fogalmozásban igy

hangzott:

Hazádhoz, mint szemedhez,
Tarts hiven, ómagyar.
(A kép A reformkori kUzdelmek költ8je
tan itásakor haszná Iható. )

c. fejezet

23.
•

Vörösmarty - Egressy Szózatának e Is8 kiadása. A
Szózathoz, amelynek mozgósitóerejét
sokan hamar
felismer:ték, Egressy Béni szerzett zenét. Az 8 dallamával énekeljük ma is. Képünk a már közös mU
e lsó kiadását mutatja be.
(Felhasználható
A reformkori küzdelmek költője c.
fejezet tanitásakor.)

24.

Vörösmarty levele a Szinészi
Választmányhoz.
1837.
január l5-én, Vörösmarty a következ& levelet kapta
Pest vármegye Szinészi Választmányától:
"Tekintetes
ur! Tekintetes Pest vármegye Szinészi Választmánya
a mai napon tartott ülésében, mely az épül8 magyar
szinház kinyitását folyó évi augusztus e lsójére határozá, szükségesnek találván,
hogy azon ünnepélyes
alkalommal egy a tárgy érdemét kimeritend8 pro lóg
szavaltassék,
a haza tudós férfiai hosszu során végigmenve , azoknak tudományos kife j lésünk je len legi
korszakát diszitő koszorujából az érintett pro lóg készitésére Önt választaná,
s megkéretni rende Ite.
Erről amidőn Önt kötelességeim egyik legkellemetesebbikének megfelelőleg ezennel hivatalosan értesiteném, megkü lönböztetett tiszte lette I maradok Pesten, január 15-én 1837. alázatos szolgája,
Nyári
Pál.
A kép Vörösmarty válaszát mutatja e felkérésre .
(A kép A reformkori küzdelmek költője c. fejezet
tanitásakor vetithető.)
II

II

25.

A Pesti Magyar Szinház . A Pesti Magyar Szinház,
kés6bb Nemzeti
Szinház épülete.
Ma a Rákóczi
ut és a Muzeum körut sarkán Üres telek áll a helyén. Ennek a szinháznak
a megnyitására
kért
1837-ben
prológust
VörösmartytóI
a Szinészi Választmány.
(Vetithető
Vörösmarty
drámairói
müködésének
isme-!
tetésekor. )

26.

A Nemzeti
Szinház első szinlapja,.
rajta az Árpád
ébredése.
Az Arpád ébredése
volt az ct prológus,
amelyet
Vörösmarty
a szinház
megnyitására
irt. A
prológus kiemeli ·0 szinház
jelentőségét
a kulturális életben
a magyar nyelv ápolásában,
és az egész
népet magában
foglaló hazafiasság
töplölösőbcn.
Ugyanakkor
Vörösmarty
szigoru kritikát
mond a közöny, az idegen érdekeket
ki szolg6ló
f8nemesi magatartás,
a nemzet függet lenségét veszél yeztető po.,.
litika
felett.
Érdemes figyelemmel
kisérni az Átpádébredését
játszó szinészek
névsorát . A magyar szinháztörténet számos kiemelkedő
alakja;
a magyar szinészet
számos uttörője. szerepe It az előadáson.
(Vetithető
Vörösmarty
drámai rói mUködésének
ismertetésekor ;)

27.

A Ci/lei és a Hunyadiak
elsőelőadásónak
szinlapja.
Vörösmarty
maga is több drámát irt a magyar szinház számára,
hogy fe lIenditse
szinházku lturánkat
és
érdeklődést
ke ltsen a magyar irodalom iránt. Drámái
közül egyik-másik
időállónak
bizonyult.
A Csongor
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és Tündét ma is játsszák szinházaink,
és egy-egy
drámáját ismételten felujitják.
Ez történt nemrégen
a Cillei és a Hunyadiak c. szinmüvével is.
(Vetithető Vörösmarty drámai rói müködésének ismertetésekor .)

1

I

28.

A pesti nagyarvIz.
Fáy András emlékezeteiben olvassuk: '11838-ban március 13-án, keddi napon
Beatrice di Tenda c. operát adák a Nemzeti Szinházban. Már az első felvonás végével morajzott a
hallgatóság,
s percenként gyérült, a másodiknak elején pedig, elterjedvén a suttogás, hogy IIJő az árviz l'' csaknem egészen kioszlott a szinházból .
. . . Utcára- érvén, megdöbbentett bennünket a félrevert harangok zugása, a rémült nép futkosása, s a
való és álhireknek,
miket mentünkben hallánk,
rémitése. Házamhoz érvén, még rendjében
találtam
mindent, de már utcámon is, a harmadik ház szegleténél, el6'bb csak igen halkkal, majd pár óra mulva za josabban ,tótu It elő az ár...
Vörösmarty Mihá~y barátunk, ki szomszédságomban lakott, s kit
csak egy fo Iyosó vá lasztott el tőle m, átereszkedék
ezen hozzánk...
Aznap estve egy keskeny teknőt
deszkadarabbal
hajtogatva,
megjelent kapum előtt
egy ifju és felkiáltott:
ha nem kivánnánk-e menekü Ini ... Amint hordaim deszkáin a kapumhoz értem és a bicegő tekn6'be akartam lépni, rossz szemernmel egy jégdarabot teknő szélének tekintém, erre
léptem, és egyszerre majdnem nyakig bukkantan az
ár habarca közé. Vörösmarty barátom és legényem
segitségeikkel
belekapaszkodám a teknőbe, baj nél-
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kü l ugyan, de lucskosan, átázva és fázva menekültem rokonomhoza
Hid utcai Fáy-há"zba. II
(Felhasználható
a költő életrajzának
tanitásakor.)
29.

Vörösmarty Mihály a Fóti dalt szavalja . (Szemlér
Mihály rajza.) Vörösmarty baráti köréhez tartozott
Fáy András a neves iró. A kép a házigazda,
Fáy
Andr-ós körében mutatja a ,hires bordalát előadó
Vörösmarty Mihá Iyt. E vers is annak a hazafi ui
érzésnek kifejezése,
amelyet a költő minden magyarban a 40-es évek nehéz társadalmi kUzde rmeiben éleszteni akart.
A képen ismert irodalmi és politikai személyek is
fe Ifedezherék.
Ba I o Ida Ion, az aszta I sarkán Toldy
Ferenc, a XIX. század jeles irodalomtörténésze
ü 1, me tlette Deák Ferenc.
Vörösmartytói jobbra' Fáy
András és felesége látható.
(A kép A reformkori küzde lrnek költője c. fejezet
tárgyalásakor
vetithető.)

30.

Vörösmarty Mihály képe. (Ismeretlen mUvész alkotása.) A 40-es évek Vörösmartyja áll előttUnk. A
nagy politikai kUzdelmek idején olyan nagy versekkel, mint a Gondolatok a könyvtárban,
Guttenbergalbuma, liszt Ferenchez, Az uri hölgyhöz, Országháza, bizonyitotta,
hogy egész költészetét a nemzet ébresztésének
és felemelésének szolgálatába
állitotta. A remek kép az elszánt, határozott és a
jöv6'be teki ntő férfi t mutat ja be nekünk,
(Felhasználható:
a költő életrajzának
tanitásakor,

14

vagy A reformkori
tárgyalásakor.
)

küzdelmek

költője

c. fejezet

31.

A Vén cigány

kéziratából.
A kedélyét vesztett,
kétségbeesett
költ8 utolsó nagy fellángolása,
le 1ke utolsó reménysugarának
megfogalmazása.
A
kézirat
sokat elárul.
Csupán egy részlet,
de ez is
mutatja a költői munka gyötrelmes,
nehéz voltát,
amikor az idegek tépettek,
s a lélek sulyosan szenved. A sok javitás,
a nyugtalan
betük és szavak
mind-mind
a nagy müvész belső vergődéseire,
fájdalmaira
utalnak.
(Bemutatható
Vörösmarty szabadságharc
után i kö 1tészetének
ismertetésekor.)

32.

A Vén cigány költője.
Az előbbi kép mellé kivánkozik egy keserü,
fájdalmas
arcu férfi képe. A kusza kézi rás és a meggyötört
arc össze tartozi k. E képet is Barabás Miklós festette,
de emlékezetből,
röviddel
a költő halála után. A költő leányának,
Vörösmarty
Ilonának írását is látjuk a képen,
ő hitelesitette ezekkel
a szavakkal:
"Apám ezen arcképét
iónak találom.
Széllné,
Vörösmarty
1I0na.1l
(A kép Vörösmarty szabadságharc
utáni költészete
tárgyalásakor
vetithető,
de felhasználható,
mint már
előbb javasoltuk,
összehasonlitásképpen
az 1836-os
Vörösmarty
kép me lIett is.)

33.

A Hölgyfutár
gyászje lentése . Vörösmarty
Mihály
1855. november
19-én halt meg. Mint a Hölgyfutár
je lentése mutatja,
az egész nemzet közös atyját si-
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ratta benne.
Temetéséről
Gyulai
Pál igy emlékezik
meg: emberemlékezet
óta nem látott olyan népes
temetést,
mint ami Iyen a Vörösmartyé
volt.
Huszezer
emberné I több követte a koporsót,
a fogatok megszámlálhatatlan
sora lepte el az utcákat.
Az életét
nemzetének
áldozó férfiu halála is a nemzeti érzelem megnyi Ivánulására
adott alkalmat.
A főváros
népe öt sanyaru év után e temetésen
lélegzett
fel
szabadabban,
és a nemzetiség
és hazafiság
nagy költőjének
fényes végtiszte letet adva, egyszersmind
ki
akarta mutatni érze Imeit, hogy "rneqfoqyvo
bár, de
törve nem, él nemzet e hozön" .
(Fe Ihasználható
Vörösmarty életrajzának
tanitásakor.)
34.

Vörösmarty sirja a Kerepesi temetőben.
Illyés Gyu la igy foglalta
össze Vörösmor+y életmüvének je lentőségét:
Nem volt hőskölteményünk.
- Megirta. Nem volt balladánk.
Megteremtette
. Nem volt
drámai nye Ivünk. Pótolta
a hiányt.
Nem volt mesejátékunk.
Általa
lett. Költőink nem tudtak a néphez
szólni,
nem tudtak népdalt irni? Megmutatta
hogyan
kell.
Szinbiráló
kellett,
folyóirat
szerkesztő,
szakosztályvezető
az Akadémián?
Vállalta.
Az önálló
ipar mellett
lelkesiteni?
Tellett erre is erejéből.
Aztán csatadalt
irt, 48 éves korában.
A munka költője volt valóban,
a szó mindkét értelmében:
nem
tért ki semmiféle
munka elől, s legih letettebben
akkor dolgozott,
amikor a nemzet,
a nép, a közösség ügyéért munkálkodhatott.
Ezt nevezte
férfihoz
illő jó mulotsöqnok ."
II
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Vetithető:
rói életmü

akár az életrajz
összefoglalásakor

ismertetésekor,
.)

akár

az

35~

Vörösmarty szobor.
Az ország fővárosának
egyik legszebb terén,
ame ly a nagy költő'ről kapta nevét,
látható
Ka l lös Ede és Tel cs Ede Vörösmarty szobro ,
(Vetithető
az irói életrajz
tanitásakor.)

36.

A költő szüleinek
házán elhelyezett
emléktábla .
. 1950-ben,
a költő születésének
150. évfordulóján,
a Fejér megyei Kápolnásnyéken,
szüleinek
egykori
lakóházára
emléktáblát
helyeztek
el. A ház falán
a felszabadult
magyar nép, az egységessé
vált nemzet koszorui láthatók,
mint a nagyszerü
hagyományokat őrző utódok emlékezésének
jelei.
Ugyanebben
a házban 1952 óta a Vörösmarty
muzeum
őrzi a nagy költő halhatatlan
emlékét.

37.

Vörösmarty iróasztala.
A Kápo Inásnyéken
berendezett
muzeum egyik darabja,
amelynél
sok kiváló müvét
alkotta
Vörösmarty Mihály.
(Bemutatható
költői életmüvének
összefog lalásakor.)
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