
 

IRODALMI ARCKÉPCSARNOK 

1. 

 

 

Vörösmarty korának kiemelkedő irodalomszervezője volt. Ő volt az, aki az ifjú Petőfi Sándor 

(akkor még Petrovics Sándor) tehetségét felismerte, első versét megjelentette, a fiatal költőt 

támogatta, felkarolta. Sosem feledkezett meg azonban pályakezdéséről, arról, hogy Bonyhádon 

találkozott a szerelemmel Perczel Adél (verseiben Etelka) személyében, az ábrándokról és a 

beszélgetésekről Teslér Lászlóval és Egyed Antallal- ennek emlékét a katolikus plébánia falán tábla 
is őrzi. 

 



 

Ifjúságának helyét így örökíti meg versében: 

 

SZÉPLAK     

 

     Mint zaj elől fut az erdőnek fejedelme, az alban 

Fölriadott szarvas, s csörtetve az őszi levél közt 

Mindaddig viszi büszke fejét hátára hajoltan, 

Míg vég rengetegét szaladással eléri Bakonynak: 

Úgy az idő fut lelkem elől s vágyaimnak előle; 

Elrohan a feledés honjába, hol a patak immár 

Nem csörög, ősz partján a fáradt szép Rege szúnyad, 

S a rokon Álomnak szó nélkül nyugszik ölében. 

Téged is, oh Völgység! az idő kiragadjon-e tőlem, 

Szóljak-e mindenről, ha dal ébreszt, csak ne terólad? 

És ha neved zendűl nagy késő korra lejutván, 

Senki ne tudja, hogy oly szentté lett tájad előttem? 

Hogy fiatalságom tündérországa te voltál? 

Halmaidat koszorúzza borág, koszorúzza tetődet 

Százados erdőség; köztök, mint égi maradvány, 

Nyúlnak el a völgyek, fiatal szépséggel igézők: 

Ott mikor elfáradt testem nyugalomra hanyatlik, 

Lelkem az ifjúság képét öltözve magára, 

Ábrándozva bolyong egyedűl a csörge pataknál, 

És legyen a dalban minden szava, mint szive oly bús? 

De te nevezve maradsz kedvemben, búmban egyenlőn 

Legkésőbb napomig, s mely tájadon őrzi regéit, 

Állni fog emlékeim közepett a széplaki bús rom 

S szárnyain ismét a szerelemnek hordja bilincseit, 

S hordja szelíd kötelét az elomló szőke hajaknak. 

Álmaiból virradnia, haj! mért kelle; miért kell, 

Megsiratott szép völgy! szemeimtől messze maradnod, 

Hogy soha több víg hang dallód ajakára ne keljen, 

 

 



 

 

 

 

2. Petőfi Sándor 

 
 

 

Petőfi Sándor (1823 január 1. 1849 július 31.?) a legismertebb magyar költő 

Ismertsége itthon és a határokon túl, nem magyarlakta területen is  érezhető. Sokan a legnagyobb 

költőnek is tartják. Méltán vajon? Petőfi nagyon fiatalon kezdte a pályáját, és nagyon fiatalon is halt 

meg. 

Kalandos élete és tragikus veszte csak rövid pályát engedett neki, de ebbe a mindössze hét 

esztendőbe egy teljes, műfajilag sokszínű, gazdag életmű és a magyar irodalom teljes átalakítása, új 

stílusirányzat megalkotása is belefért. 

Petőfi semmit nem csinált „félig”, mindenbe beleadta szívét-lelkét. 

Iskolánk névadója, hiszen első diákévei iskolánk jogelődjéhez, a sárszentlőrinci algimnáziumhoz 

kötötték. 

Műveiben a komolyság és a humor, a nemzeti versidom és a tökéletes, klasszikus metrum egyaránt 

föllelhető. Álljon itt erre példaként episztolája, amit barátjához, Aranyhoz írt. 

 

 



 

 

 

 LEVÉL ARANY JÁNOSHOZ 

Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja, imádott 

Jankóm, vagy feledéd végkép, hogy létezem én is? 

Vagy mi az ördög lelt?... híred sem hallja az ember. 

Hogyha magába fogadt az öröklét bölcseje, a sír: 

Akkor béke veled, legyenek szép álmaid ott lenn, 

Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmad, 

Hogy mi okért hallgatsz? mért késel szólni levélben? 

Hogyha pedig görcs bánt, menj a patikába, s iparkodj 

Meggyógyulni, fiam, s aztán írj rögtön, azonnal. 

S ha feledél engem? ha barátod volna feledve? 

Dejsz ugy, öcsém, vessz meg, kívánom tiszta szivembül. 

Te mikoron nevedet keblem mélyébe leírtad, 

Mit tettél, tudod azt? gránitsziklába acéllal 

Vágtál életen át múlás nélkűli betűket; 

Hát én? én nevemet karcoltam volna homokba, 

Melyet, névvel együtt, egy hó szellője is elfúj? 

Megköszönöm, ha netán így van... no de elhiszem inkább, 

Hogy rosz verseim is vannak, mint hogy te feledtél. 

Lomha vagy, itt a bibéd; restelsz, mit jó magam, írni. 

Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb, 

Lásd, nekem úgy illik, (s oly jólesik!) úgye lemondasz 

Róla, ha én kérlek! - Hah, máris látlak ugorni, 

Mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát 

A tintába, miként huzod a sok hosszu barázdát 

A papiron, ringy-rongy eszméket vetve beléjök... 

Mert ne is írj inkább, hogysem bölcs gondolatokkal 

Terheld meg leveled s gyomrom, mert semmi bolondabb 

Nincsen, mint az okos levelek, s én iszonyuképen 

Irtózom tőlök; tán mert én nem tudok olyat 

Kompónálni, azért. Ez meglehet. Ámde hogy úgy van, 

Esküszöm erre neked túróstésztára, dohányra 

És mindenfélére, mi csak szent s kedves előttem. - 

Drága komámasszony, kegyedet kérem meg alássan, 

Üsse agyon férjét és szidja meg istenesen, ha 

Még ezután sem fog nekem írni az illyen-amollyan. 

Írjon mindenről hosszan, de kivált, ha kegyedről 

Ír röviden, haragunni fogok majd hosszu haraggal. 

El ne feledje a barna Lacit s a szőke Julist, e 

Kedves gyermekeket. Hát a kert hogy van, amelynek 

Rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a 

Messzeröpűlt lélek hívemhez vitte szerelmét? 

És a csonka torony, mely a harcoknak utána 

Most szomorún hallgat gyér fű-koszorúzta fejével, 

S várja jövendőjét, mely lábát ráteszi, s akkor 

Összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből 

A mankót a halál... áll még a gólya fölötte, 

Méla merengéssel nézvén a messze vidékbe? 

Mindenről akarok, mi nekem kedves vala, tudni. 



Jártam azóta dicső szép tájakon, ámde tiétek 

Mindig eszemben volt, bár nincs mit rajta csodálni; 

A veletek töltött kor tette szivembe örökké. 

S jártam azóta magas fényes paloták körül, ahol 

Minden, minden nagy; gazdáik lelke kicsiny csak... 

Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok, ebben 

Mind kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép! - 

Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsérek? 

Most veszem észre, hohó! mind, amit mondtam, hazugság, 

Csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni 

A nótáros urat, hogy... hogy... majd beszerezzen 

Bakternek vagy kondásnak falujába, ha e szép 

Hívatalok valamelyike meg fog ürűlni idővel. 

Hja, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom. 

Házasodom, tudod azt, s tudod azt is, hogy jövedelmet 

Dús uradalmam nem hullat zsebeimbe, mióta 

Századik édesapám eladá vagy meg se’ szerezte. 

S így az eléléshez nincsen mód, nincs! hivatal kell. 

Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanúlok, 

Nyájas szófogadás, kígyó-csúszásu hizelgés 

Lesz kenyerem (s zsíros kenyerem)... hah, lesz a kutyának, 

Nem pedig énnékem! pusztán a gondolat is már 

Lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe, 

És szívem tombol, mint a harmadfü csikó, ha 

A pányvás kötelet legelőször dobja nyakába 

A pásztor, hogy a ménesből kocsirúdho’ vezesse. 

Nem a tehertől fél, amelyet húznia kell majd, 

Nem! hanem a hámtól, mely korlátozza futását. 

És amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, 

Sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel 

S a hiu fény! megelégszik ő a pusztai gyeppel, 

Bármi sovány, s a záporesők szabad égnek alatta 

Verhetik oldalait s a bozót hadd tépje sörényét, 

Csak szabadon járjon, csak kergethesse tüzében 

A sivatag viharát s a villám sárga kigyóit - - 

Isten hozzátok! lelkem múlatni szeretne 

Még veletek, kedves hiveim, de az elragadó szél 

Képzeletem százrétü vitorlájába beléfújt, 

Szétszakad a horgony, fut gályám, elmarad a part, 

S ringat habkarján a látkör nélküli tenger, 

És mig az orkán zúg, s a felhők dörgenek, én a 

Lant idegébe kapok, s vad tűzzel zengi el ajkam 

Harsány himnuszodat, százszorszent égi szabadság! 

 

 

Szatmár, 1847. augusztus 6. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Babits Mihály 

 
Babits  hatvan évvel született Petőfi után, csaknem száz évvel később halt meg. (1883-1941) 

Új kor új gyermeke, aki ifjan azt mondta Petőfi és Arany c. előadásában, hogyArany zseni a 

nyárspolgár álarcában, Petőfi nyárspolgár a zseni álarcában... 

Petőfihez hasonlóan ő is korának nagy újítója,a Nyugat főszerkesztője, korának irodalmi ízlését 

formáló nagy alakja. 

Szekszárdon, tágabb pátriánkban született, de Budapesten fejezte be életét. Petőfi a századfordulón 

még egysíkú, népies oldaláról ismert költő volt. Zsenijét Babits is csak később ismerte föl, ám 

akkor gyönyörű verssel adózott neki. 

 

 
 

 

 

Babits Mihály: Petőfi Koszorúi 

 

 
"Avagy virág vagy te hazám ifjúsága" 

Hol a szem, szemével farkasszemet nézni? 

Ki meri meglátni, ki meri idézni 

az igazi arcát? 

Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak 

Szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, 

mint az olcsó gyertyák. 



Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, 

de ma már maga sem tudja hogy mit akar: 

talány zaja, csöndje 

és úgy támolyog az idők sikátorán, 

mint átvezetett rab a fogház udvarán 

börtönből börtönbe. 

Ki ünnepli ŐT ma, mikor a vágy, a gond 

messze az Övétől, mint sastól a vakond 

avagy gyáván bújik, 

s a bilincses ajak rab szavakat hadar? 

Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal 

hozza koszorúit. 

Óh vannak, koszorúk, keményebbek, mint a  

deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a  

hideg temetőnek!... 

Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot, 

melyet eszméinek ellensége rádob 

emlékére - kőnek! 

Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad! 

Nem drótos fűzérbe görbítve - légy szabad 

virág szabad földön! 

hogy árván maradva megrablott birtokán 

mondhassa a magyar: "Kicsi az én szobám, 

kicsi, de nem börtön!" 

Avagy virág vagy te?... légy virág, légy vigasz! 

Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz 

az Ő ünnepségén: 

Koporsó tömlöcét akit elkerülte, 

most hazug koszorúk láncait ne tűrje 

eleven emlékén! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Illyés Gyula 

 

(...) 

Az Apostol a költő eszméinek szótára. Hogy mit jelentenek műveiben ezek a szavak: boldogság, 

szabadság, isten, pap, lázadás, zsarnokság, király, arra ez a modern hősköltemény felel, melyben az 

irodalomtörténet oly készségesen emelte ki, sőt túlozta a hibákat. Szilvesztert a társadalmi nyomor 

érleli forradalmárrá. A külváros sikátorainak szennye, aztán a lakájkodás egy gazdag úrnál, ez 

világítja meg a társadalom szerkezetét. Szilveszter a nemzetért és a hazáért küzd, de a kastély ura és 

a falusi pap, a szabadság minden született és szakmai ellensége igen helyesen társadalmi 

forradalmárt lát benne. A hős így a királyban nem egy üres szólamot: az elnyomáson alapuló 

rendszer fejét, minden visszaélés szentesítőjét veszi célba. Ez az első lépés a fejlődés útján. 

A költeményben, igaz, a gazemberek túlságosan tökéletes gazemberek; de nem a romantikusoknak 

volt-e igazuk, mikor ilyen alakokkal tömték tele a világot? Lassan vissza kell kanyarodnunk az ő 

társadalmi szemléletükhöz. A költemény itt-ott Sue hatását mutatja, de csak úgy, ahogy 

Dosztojevszkij művei. S nem volt-e a költő ifjúsága is olyan, mint egy Sue- vagy Dickens-regény? 

A hosszú vers minden fejezete mellé oda lehetne írni egy-egy utalást: ez a pozsonyi másoló-szoba, 

ez a hazátlan kóborlás, ez a Hatvani-utcai hónapos odú, ez Erdőd, ez Szabadszállás, ez Júlia, a költő 

elképzelése szerint... Az utolsó jelenet pedig talán a jövő, ha nincs Segesvár. 

A költemény ellen az lehet az egyetlen kifogásunk, hogy túl gyorsan készült. János Vitéz-t 

sietségében is biztosan vezették a mult: a népmesék jóakaratú tanácsadói és hétmérföldes csizmái. 

Szilveszter ismeretlen területen: a jövő felé halad. A táj még ködös; nem is azt kell néznünk, hanem 

a vívódó hőst, kinek gondolatait, rokonszenves lelkesültségét itt is mesteri szavak örökítik meg. 

Szótárnak neveztük előbb a művet; csak egy címszót érintünk: mit értett a költő azon, hogy 

fejlődés. 

„A szőlőszem kicsiny gyümölcs, 

Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék... 

(1936) 



Illyés Gyula (1902-1983) iskolánk tanulója volt két évig.  A fenti sorok a Petőfi című regényéből 

valók.   

Illyés a gyermekkorát azon a Rácegrespusztán töltötte, ahol Lázár Ervin , ez a hely adta Puszták 

népe című szociográfiai regényének témáját is. 

De itt ismerkedett meg Petőfi életével is, hisz Sárszentlőrinc, ahol Petőfi első iskolai éveit töltötte, 

nem messze fekszik Illyés szülőhelyétől. Petőfi című regénye azt a hátteret mutatja meg nekünk, 

amit Illyés személyesen is ismert. 

 

 

 


