
PÁNDI PÁL 

TALLÓZÁS ERDÉLYI LEVÉLTÁRAKBAN (I.) 

I. Fourier és Petőfi — Gyulay Lajos naplójában 

Múlt év nya rán a lka lmam nyílot t ar ra , hogy beletekinthessek a magyar naplóiroda-
lomnak enciklopédikusán gazdag és pára t lanul nagyter jede lmű a lkotásába, Gyulay Lajos 
kéziratos, mindmáig kiadat lan napló jába . Az Erdélyi Múzeum ha ta lmas kéz i ra tanyagának 
egy részét ma a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár őrzi, — i t t ta lá lható Gyulay Lajos eredetileg 
százhuszonhat kötetes nap ló jának nagyobb része is. Gyulay nap ló-hagya tékának másik, 
kisebb részét a kolozsvári Akadémiai Levéltárban k a p t a m kézhez. 

Megragadó olvasmány ez a ha ta lmas , valósággal könyv tá r i önéletrajz . Tizenhatéves 
korától , 1815-től vezet te napló já t Gyulay Lajos egészen 1868-ig. Halála előtt néhány hónappal 
záru lnak feljegyzései. Gyulay már f iatal korában kapcsola tba került Kazinczyval , — alig 
t izenkét esztendős még az erdélyi mágnásgyerek, s már birtokosa a széphalmi mester leve-
lének és b iz ta tásának . „Tanu l jon úgy, hogy valaha nevét a t u d o m á n y i pályán is fényel tet-
hesse. — üzeni Kazinczy a kis g rófnak — Mint örvendenék, ha életemet a három gonosz leány 
addig hagyná nyúlni , míg a n n a k első csillámlását meg lá tha tom." 1 Kazinczy Ferenc a j án lo t t a 
Döbrentei Gábor t nevelőnek Gyulay Lajos mellé. í g y nemcsak közvetlenül, leveleiből, hanem 
közvetve, Döbrente in keresztül is Kazinczy hatása á r ad t az i f jú Gyulay felé. Talán ennek 
köszönhető az az életre szóló, nagy k i t a r t á s t követelő elhatározás is, amellyel elkötelezte 
magát a naplóírásnak. 

Érdemte lenül marad t k iadat lan ez a ha ta lmas kor tör ténet i dokumen tum és meg-
ragadó olvasmány. Gróf K u u n Géza gondozásában megjelent ugyan 1875-ben egy Gróf Gyulay 
Lajos Naplótöredékei című k iadvány , de ez a cím megtévesztő. K u u n Géza ugyanis szöveg-
közlés helyett bőbeszédűen ismerte t i Gyulay napló jának 1835-ig t e r j edő kötetei t , s így az 
olvasó bosszúságára nemcsak a lényeg tűn ik el gyakran a lényegtelen mögöt t , nemcsak a napló 
eredeti ízei vesznek el a hosszas magyaráza tok között , hanem maga Gyulay is elvész K u u n 
Géza gróf parafrázisainak tömkelegében. Erről ennyi t , s ezt is csak azér t , hogy nagyobb 
nyomatékkal i r ány í t suk a figyelmet a jól megválogatandó naplójegyzetek k iadásának fon-
tosságára. 

Az erdélyi memoárirodalom hagyományai mélyen beleívódtakJGyulay Lajos napló-
jába . Könnyed , laza, csevegésszerű leírások vál takoznak benne, esszéisztikusan gondos részle-
tekkel , magánéletéről szóló számadások tá r sada lmi és politikai fej tegetésekkel, — s mindezt 
átlengi a memoáríró h iva t á s tuda t a , mely a jelentéktelennek látszó részecskéken is megvillog-
t a t j a a korszak színeit. 

1 Kazinczy levele a gr. Gyulay- tes tvéreknek, 1812. október 4-én. Kazinczy Ferenc 
levelezése X. kötet , 142. 1. 
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Gyulay az 1830-as években lépett a politikai élet színterére, mint Zaránd vármegye 
követe. Az ellenzék tagjaként vet t részt az erdélyi országgyűléseken. A szabadságharc évében 
már Hunyad megye képviseló'jeként jelenik meg a pesti nemzetgyűlésen, ő is hódolt a reform-
kori tehetősek nemzeti szempontból oly hasznos szokásának : beutazta Európát , ahonnan 
tágult látókörrel, új eszmék izgalmával tért haza szűkebb pátr iá jába. Felvilágosult gondol-
kodás, a mérsékeltebb haladás iránti fogékonyság jellemzi egyéniségét, ami természetesen azt 
jelenti, hogy sohasem tet te magáévá a forradalom vagy akár a radikális progresszió politikai 
követelményeit. „Azt nem szeretem — írja 1848. február 1-i naplójegyzetében —, hogy inkább 
franciásan indultak dolgaink, mint angolosan, pedig ha már nem akarunk eredetiek lenni, legyünk 
inkább angolok, mint franciák : szeleburdi forradalmas nemzet." 

Ami a teóriát illeti, Oyulay igen messze ment fejtegetéseiben. De következetesen meg-
torpant a radikális plebejus nézetek előtt, valahányszor a gyakorlati politika te t te fel eló'tte 
kérdéseit. Főúriért olvasva úgy belemelegszik az utópiák gondolatkörébe, hogy már-már 
tagságra jelentkezik a falanszterbe, de tüstént eszébe ju t sa já t kastélya, ahogy Petó'fi lírai 
t ámadásá t hallja a paloták ellen. Ez a „kettősség" nem ritka jelenség e korban. Az európai 
haladó áramlatok szuggesztív hatása, a magyarországi viszonyok változást sürgetó' feszült-
sége páratlan eró'vel sodorták a gondolatokat a radikalizálódás irányába, és a nemesi vagy 
még inkább főnemesi elmék csak akkor torpantak meg, ha elvontabb fejtegetéseik vagy kül-
földi tapasztalataik konkrétan is alkalmazható következtetéseit kellett levonniok. Bizonyos 
fokig még Eötvösre is vonatkozik ez, aki felismerte a parasztforradalom jogosultságát 1514-ben, 
de elzárkózott a plebejus mozgalom elől 1848-ban. Nyugaton utazgató hazánkfiai is számos 
példáját szolgáltatták e kettősségnek : pártolóan ismertetik a nyugaton ter jedő haladó 
eszméket és mozgalmakat, de szűkkeblűek lesznek, ha magyarországi alkalmazásukra kerül 
a szó. Ez a jellegzetes ellentmondás — a reformkori Magyarország sok más, azonos vagy 
hasonló gyökerű ellentmondásával együtt — előtűnik Gyulay Lajos napló jában is. Ebbó* 
a szempontból is érdemes idejegyezni Gyulay Fourier-élményét úgy, ahogy azt ő naplójában 
rögzítette. S figyelmet érdemelnek szórványos reflexiói Petőiiró'l, ezek az érdekes mozaikjai 

a felvilágosult erdélyi főnemes gondolkodásának s egyben a kortársi Petőfi-képnek. 
* 

Gyulay 1847 augusztusában jegyezte fel, hogy Fourier olvasásához kezdett , de élet-
rajzával már korábban megismerkedett. Fourier előtt ismerhette már Lamenais tana i t , erre 
vall egy utalása 1846 decemberében : „Stancsics Polgári Katekizmusát olvastam, nem mond 
Stancsics semmi újat Lamenais-lioz stb. képest." Saint Siinon-ra is többször hivatkozik napló-
jában. 

A napló 43. kötetében, 1847. augusztus 28-án ezt írta Gyulay : „Hozzá fogtam Fourier-
nak olvasásához, életének rajzát elvégeztem és sokat kijegyeztem belőle. Következik már theóriája. 
A fourierizmust nem kell összevétni a Sztsimonizmussal, mely minden tulajdont, minden öröklést 
eltörül, és papi kézbe akar játszani — a 19^k WOadban / . . . Lamenais is csak demi croyant ; 
Fourier plein croyant." 

Ugyanez év szeptember végén már lelkesedik Fourier tanaiér t , s olyan gesztussal a ján l ja 
a köz figyelmébe Victor Considérant2 Fourier-könyvét, mintha nyilvánosságnak szánná napló-
jegyzeteit : „Exposition abrégé du Sistheme phalanstérien de Fourier par Victor Considérant. 
E kis könyvet ne restelje senki elolvasni. Beszélni, tenni, írni róla minél többet, terjeszteni e tudo-
mányt, mindenkinek közelségében álljon. Nem lehet annyit tenni, hogy ne maradjon még tenni-
való. Negyven éve, hogy Fourier felállította rendszerét, és 15 évek ólta nagyon terjed e tudománya. 

2 Victor Considérant (1808—1893). Fourier tanításainak terjesztője s a mester halála 
u tán (1837) az iskola feje. Jelentősebb művei közül az 1840-es években jelent meg a .Manifeste 
de l'Ecole Sociétaire fondée par Fourier (1845) ; Principes du socialisme (1847) ; Théorie du 
droit de propriété et du droit au travaill (1848) ; és L'apocalypse, ou la prochaine rénovation 
démocratique et sociale de l 'Europe (1849). 
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A Dcmocratie Pacifique cimii párisi hírlap orgánuma a fourerismusnak, azt is olvasni, terjeszteni 
mindenki igyekezzék." 

Ugyanez év október 9-én Fourier eszméitől megittasulva számol be terveiről : „Ma 
nincs kedvem Fourier-ból jegyezgetni, nemsokára úgyis végzem kivonataimat. Akkor aztán rendbe-
szedem az egészet, hogy Kolozsvárt sajtó alá bocsáttassam. Hazánkban még nincs terjesztője Fourier-
nak, nem lesz tehát felesleges részemről, ha azt teendem. El vagyok telve Fourier találmányától, 
kész volnék azonnal beállni az első phalansba, mely létrehozatnák. Be szép lenne, ha Hazánkban 
állna fel az első minta falángda." (44. kötet.) 

íme, a felvilágosult erdélyi gróf, korszerű európai eszmék hazai szálláscsinálója, áz 
utópista szocializmus magyar propagátora, aki rajong Fourier elméletéért, — de néhány hónap 
múlva, a 48-as események küszöbén, február 1-én már aggódva írja naplójába : „Azt nem 
szeretem, hogy inkább franciásan indultak dolgaink, mint angolosan ..." 

A politikai eseményeket kísérő aggályok, a radikalizmust félő kommentárok 1848. 
március 15. u tán is lebilincselően érdekes eszmefuttatásokkal váltakoznak, amelyek utópista 
olvasmányainak hatását tükrözik. Különös figyelmet érdemel a nemzeti kérdés végső meg-
oldását körvonalazó fejtegetés, melyhez a nemzetiségi viszályok elemzésétől ju t el Gyulay 
Lajos. Naplójának 47. kötetében 1848. június 11-i feljegyzései között olvashat juk az alábbiakat: 
, Jó volna egy világ, vagy legalábbis egy európai nép gyűlést tartani és abban, ha Bábel nem válnék 
belőle, emberi szereteten alapuló egy szövetséges világ birodalmat alakítani, melyben minden álla-
dalom minél kisebb kiterjedésben, faj és ajak szerint barátságos szomszédságban, békében és szabad 
kereskedést űzhetve élhetne. Nem lehet tudni, mire fog fejlődni a mostani kor forradalma, de hihe-
tőleg, mivel egy szélsőség könnyen átvág egy ellenkező szélsőségbe, fog a mostani separatismusra 
törekvő indulás egy universalismusra által változni, mely nem a nemzetiséget, mely az emberiséget 
fogja magának, boldogítandó célül kitűzni. Hogy ezen idő el fog következni, abban kétségem sincs, 
hogy átalján az közlekedési eszközök által, a népek egybeelegyedve, úgy szólván egy társaságot 
fognak alakítani, és talán egy köznyelven is fognak beszélni, azt is szinte bekövetkezőnek gondolom 
— de addig ki kell halni е.... (olvashatatlan szó) nemzedéknek, mely korlátolt de boldogító 
eszméivel, csak nemzetiségért hevül. .11 ü, mostan élők, túl nem tudnók élni nemzetiségünk meg-
szűnését, én, boldog máskép nem tudok lenni, csak mint szabad magyar, — hogy mint szabad 
ember valaki boldog lehessen, arra új nemzedékre kell születni. Ősiség, hősiség, hazafiság, szóval 
életnek minden poézise meg fog szűnni, a föld maga is addig fog eszterga módra forogni, míg egészen 
megkerekedik, és hegyek-völgyek megsimulnak. Munka, ész és tőke, e három kellék fogja kizárólag 
az eszméket vezérelni. Az édes jarnientét* munka, az ábrándozást ész, az ősiségi büszke érzetet 
a töke fogja kipótolni." 

Hasonlóan ír Gyulay Lajos a nemzetek végső harmóniájáról 1848. augusztus 31-i 
naplójegyzetében. Ezeket a fejtegetéseit sajátosan színezi az író szubjektív állásfoglalása, 
amely szerint a szeparatizmusnál boldogítóbb és igazabb világot ígér az univerzalizmus, de ó' 
maga már csak ebben a világban, a szeparatista világban érzi boldognak magát. Az univerza-
lizmus világa Gyulayban is ellenérzést támaszt , az „életnek minden poézise meg fog szűnni'' 
írja rezignáltán, s a munka, ész és tőke világával szemben csendes feudális nosztalgiával idézi 
az „édes farniente" , az „ábrándozás" és az „ősiségi büszke érzet" háromságát. Ezzel a nosz-
talgiával együtt hiteles és jellegzetes az utópista tanok jelentkezése Gyulay naplójában, 
ez a szinte önkénytelen kommentár ja a jövőbe hatoló merész nézeteknek jelzi, hogy Gyulay 
Lajos gróf egy-személyben volt Fourier eszméinek híve és előkelő erdélyi mágnás. 

* 

Gyulay Lajos jól ismerte Petőfi költeményeit és nagyrabecsülte azokat. Alkalomadtán 
feljegyezte reflexióit is, melyeket egy-egy Petőfi vers olvasása ébresztett benne. A soha meg 

* Far niente (olasz) — semmittevés. 
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nem tagadot t elismerés mellett ezek a megjegyzések híven tükrözik Gyulay soha meg nem 
tagadot t ellenérzéseit Petőfi plebejus radikalizmusával szemben. Míg Fourier utópista esz-
méiért egy időben szinte fenntar tás nélkül lelkesedett Gyulay, s a munka, ész és tőke u tópiku s 

világával szemben csak önkéntelen til takozás rezzen fel soraiban, addig Petőfi nagyon is 
konkrét és hazai radikalizmusával határozottan szembefordul. A Palota és kunyhó című költe-
mény elolvasása után csattan fel Gyulayból az ellenkezés. Naplójának 46. kötetében, 1848. 
február 21-én írja : ,,Hernyei Gergely kolozsvári református papunk vala éppen nálam — köl-
csönözni akart, de oly nagy summát, mellyel én neki legjobb akarattal sem szolgálhatok. — Az Ellen-
őrt hozá magával, Ellenzék most kijött zsebkönyvét, melyet már tegnapelötte láttam Casinóban 
— úgy látszik megfelel nevének, mert pártdühvei van írva. Peteőffynek3 Palota és gunyhó című 
verse úgy tetszik, — .valóságos destrukciót lehelő költemény, melyben az orzott vagyonból emelt 
palotákat már romjaikban mutatja. — Mint Paprika Miklós Hazánkban a kolozsvári hölgyekről 
kivétel nélkül azt írja, hogy a polák katonatiszteket inkább kedvelik a honi . . . . [olvashatatlan 
szó] nevet viselő tiszteknél — hibásan, úgy Dominus Peteöffy is, ki nékem egyébaránt igen kedves 
költérem nagyon hibázik, ha minden palotát kivétel nélkül le akar rombolni. Mi lenne architek-
túrából, egyátaljában művészetből, ha csak gunyhós emberek volnának." 

A Palota és kunyhó című költemény valóságos jelképpé nő Gyulay szemében : a szá-
mára elfogadhatatlan radikalizmus, a „ tú lzó" forradalmiság jelképévé. A művelt Gyulay 
Lajos nyilván tud ta , hogy a palota-kunyhó ellentét Chamfort-tól4 származó, szállóigévé lett 
megfogalmazása („Guerre aux chateaux — Paix aux chaumières") a francia forradalmi had-
sereg jelszava volt, s már csak emiatt is sej thet te , hogy a Petőfi költeményében ígért „boldo-
gabb idő" nem légies-elvont utópia, hanem nagyon is konkrét politikai célkitűzés, melyhez 
— esetleg — ledöntött paloták romjain keresztül vezet az út. 

Ugyancsak 1848-ban, március 8-i naplójegyzetében foglalkozik ismét Petőfi személyévei 
s az említett költeménnyel : ,,Peteöffy a magyar Thyrteus, vagy magyar Béranger, vagy jobban : 
a mostani szellem lángeszű költésze, sokat ül Koltón, én még személyesen nem ismerem, de első 
magyar költészünknek tartom. Az Ellenőrben van csakugyan egy verse, mely kissé vastag : A Palota 
és gunyhó, abból az jön ki, hogy becsületes ember nem is lehet, ki gunyhóban nem él, vagy posztó-
gúnyában (nem) jár. Annál szebb csakugyan az Ellenőrben egy más költeménye : Dalaim cím 
alatt. Annál valami szebbet még nem olvastam. Kossuth Lajos és Peteöffy Sándor valóban a kor 
szülte embereink. Mit fognak eszközölni? megválik." Ezután Kossuthról szól Gyulay Lajos, 
majd így fejezi be fejtegetését. „Ő a personificált korszellem és úgy Peteöffy is, a mostani kor 
poétája. Igazi jakobinusok mindketten." 

De március 15. után Gyulay már határozott választóvonalat húz liberalizmus és plebejus 
demokratizmus között, amikor a plebejus radikalizmustól félti az első magyar felelős minisz-
tér iumot : „Tegnap a református kollegyom a felelős új magyar ministerium megünneplésére 
kivilágította az oskolát, átlátszó képeikkel Batyáninak, Kossuthnak, Deáknak és Szécsényinek. 
A választás jól ütött ki, bár meg ne buktatná egy Stáncsics Peteöffy-féle párt." (1848. március 
25. - 46. kötet.) 

Érdekes a rákövetkező napon, március 26-án írott naplójegyzete. Gyulay idézi a Nem-
zeti dal harmadik s t rófáját , a következő megjegyzéssel : ,,Peteőffynek nemzeti dalából 3aik 

strófa rá illik sok megijedett embereinkre, р. o. Jósika Lajosra." Hazaszeretete Petőfihez húzza 
Gyulayt , de azrtán újra előbukkan a Palota és kunyhó : ez az, ami elválasztja tőle. „Egy tiszt 
érkezett tegnap Németországból, ott úgy mond nem tanácsos jó gúnyában járni, azonnal megtámad-
tatik az olyan. Hiszen nem abban áll az egyenlőség, hogy minden ember rongyos legyen és gunyhóban 
lakjék, hanem abban, hogy a törvény előtt legyen kinek-kinek egyenlősége. Peteöffy barátunk Gunyhó 
és palota című dalával kissé elhajtotta a sulykot." 

3 Gyulay Lajos következetesen így írta Petőfi nevét, nyilván ironikus célzattal. 
4 Chamfort Sebastien Nicolas Roch (1740—1794) francia író. 
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A Palota és kunyhó mellett a Dicsőséges nagyurak . .. kezdetű Petőfi-verset is rossza-
lássál fogadta Gyulay Lajos. Érdekes módon került hozzá a nyomta t á sban akkor még meg 
nem jelent köl temény. Gyulay 1848 júniusában Pestre u tazo t t , hogy részt vegyen a nemzet-
gyűlés m u n k á j á b a n . Szállásának asztalán az előtte o t t lakók néhány kéziratos papír lapot 
fe le j te t tek , köztük egy pecsovicsok ellen készült kis gúnyverset és Petőfi köl teményének az 
á l ta lunk ismertnél rövidebb vá l toza tá t . Gyulai fel is jegyezte 1848. augusztus 6-án a költe-
ménynek akkor megismert s t rófá i t , a következő magyaráza t ta l : „Peteőffynek egy vad indulatú 
verse." Ezu tán következnek a Dicsőséges nagyurak . . . első' strófái egészen az Ezer évig híztak 
rajtunk az urak . . . kezdetű szakasz végéig. De a szöveg i t t is hézagos, csak az első, negyedik 
és ötödik strófa szövege teljes és romlat lan. Az idézet alá pedig ezt írta Gyulay : „ennek nem 
kell commentálás." 

* 

Tal lózgat tunk Gyulay Lajos napló jában , különös figyelemmel az 1840-es évek fel-
jegyzéseiben, amelyeket nem kerü lhe t tünk el Petőfi nyomai t keresve a még kiadat lan erdélyi 
nap lókban . Gazdag fej tegetéseket vagy eleddig ismeretlen a d a t o k a t nem t á r t elénk Gyulay 
Lajos naplója , de többe t is, kevesebbet is n y ú j t o t t ennél : n y ú j t o t t a az erdélyi felvilágosult 
főnemes Petőfi-élményét úgy, ahogy az egy-egy vers olvasása nyomán naplójába kívánkozot t ; 
rögzítet te azt a szinte reflex-szerű szellemi mozdula to t , mellyel az erdélyi gróf e lhár í to t ta 
magától a pelebejus for rada lmat . Nemcsak a száraz ada tok és pedáns fejtegetések1 — a lazább 
naplójegyzetek és szeszélyes reflexiók is megőrizhetik egy-egy korszak jellegzetes vonásai t . 
Gyulay szórványos feljegyzései, ha mégoly hézagosak és rendszertelenek is, híven és színesen 
tükrözik az egykorú fontolva-haladók vélekedését Petőfi Sándorról. S ha a Gyulay-féle Petőf i-
kép mellé odaál l í t juk Gyulay lelkes kommentá r j a i t Fourier tanairól , fogalmat a l k o t h a t u n k 
magunknak arról a „ket tősségről" , amely kor tüne t volt a korabeli magyar nemesség, de 
különösen a felvilágosultabb főnemesség köreiben. így há t Gyulay jegyzetei Fourier-ról és 
Petőfiről nemcsak önmagukban , külön-külön érdemelnek f igyelmet, hanem összehasonlításuk 
is érdekes tanulságokkal szolgál. 

II. Egy Petőfi-vers értelmezéséhez 
Petőfi 1845 végén, valószínűleg novemberben írta A gyüldei ifjakhoz című köl teményét . 

Az erősen antiklerikális színezetű vers hosszú időn keresztül kézira tban t e r j ed t s teljes szövege 
csak 1877-ben jelent meg a Petőfi Társaság Lap jában . A köl temény nem tar tozik Petőfi 
kiemelkedő remekei közé, s trófáin érzik a rögtönzöttség. A figyelmet főleg az antiklerikális 
reformkorban is szokat lanul éles papellenesség hívja fel a versre. 

A Gyülde 1845. október végén a lakul t , s ugyanez év november elsején t a r t o t t a első 
közgyűlését. A Gyülde szervezőinek célja az volt , hogy konzervatív-klerikális befolyás alá 
von j ák a pesti f ia talságot . 1 De szóljon erről Berecz Károly a kor társ hitelességével és színes-
ségével : „Mily mulatságos volt midőn az illető körökben felmerült azon eszme, hogy konzer-
vatív fiatalságot a lakí t sanak. Fából csinált vaska r ika ! E célra fel is á l l í to t ták a Gyüldét az 
Ur i -u tcában, a Pillvax-xal szemközt . A konzervat ívek e k lub jában az i f júság részére ingyen 
tagság, potya szivarral , lakomákkal , havi segélypénzzel s nem egy magas pártfogással kínál-
kozot t . Mind hasz ta lan! Egy-egy 'nyiri pa jkos ' el-ellátogatott ugyan olykor a Gyülde fényes 
termeibe, hol jó szivarokkal megtömték a zsebét, s kenettel jes rábeszélésekkel mind a két 
fülét ; de amin t a fényes t e rmek küszöbén kiléptek nem té r tek ők többé oda vissza, mindössze 
két pecsovics i f j ú t t u d t a k fogni, de azok sem voltak aztán többé i f j ak , abban a percben meg-
öregedtek, az i f júság e perctől kezdve nem t ű r t e őket maga közt ." 2 

1 A Gyülde megalakulásáról pontosan t á j ékoz ta t Dezsényi Béla : A Nemzeti Kör a 
40-es évek irodalmi és hírlapi mozgalmaiban c.. t anu lmánya . ITK 1953/1—4. 

2 Berecz Károly : A régi „F ia ta l Magyarország" Budapes t , 1898. 10. oldal. 
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A Gyülde nem tudot t komolyabb befolyást gyakorolni a közéletre. „In politischer bezie-
hung — idézi Takáts Sándor az egykorú titkosrendőri jelentést3 — hat der Gyiilde-Verein 
kein besonderes Lebenzeichen von sich gegeben". Ez volt tehát az a Gyiilde, amelynek meg-
alakulása Petőlit egy szenvedélyes, haragtól lángoló költemény írására ihlette. 

Ha ligyeltnesen elolvassuk ezt a költeményt, szembetűnik, hogy a soraiból felszikrázó 
szenvedély keményebb, jelentősebb, mint amire a Berecz-féle (s más korabeli) jellemzése 
a Gyüldének következtetni enged. írók és történetírók úgy emlékeznek meg a Gyüldéró'l, 
mint a konzervatív-klerikális erők rövidéletű, sikertelen vállalkozásáról, amely inkább a gúny 
céltáblája lehetett , mintsem jelentős politikai tényező. Petőfi számára a Gyülde szervezése 
alkalmul szolgálhatott arra, hogy szózatot intézzen a fiatalsághoz, hogy politikai axiómákat 
mondjon ki a klérusról, — nyilván a magyar események, s nem utolsó sorban a francia forra-
dalomról szóló olvasmányainak hatása alat t . De egy másik mozzanatra is fel kell figyelnünk a 
versben, olyan mozzanatra, amely magyarázatát adha t ja a Gyülde jelentőségét túlszárnyaló 
szenvedélynek. Nézzük a költeményt : 

A honnak egy igaz zászlója van, 
Ezt mi álljuk körül, 

S ti elliagyátok a hon zászlóját? 
Elhagy hatátok, oh ifjak, hitetlenül? 

(Szégyen, gyalázat ! hát az oroszlán 
Rókák fészkébe tér ? . . .) 

Silány rongyot hogy cserélhettetek 
A haza szentséges, dicső zászlójaért! 

Hol a szabadság, ott van a haza, 
S ti elválhattatok 

E két szentségtől, és oly korán! 
Mert hisz fiatalok vagytok, fiatalok. 

(Kiemelések tőlem. P. P.) 

Az idézett strófák, és különösen a kurzívált szavak arról győznek meg, hogy Petőfi 
ezt a versét nem holmi reakciós-arisztokrata ficsurokhoz írta, akiknek természetesen a Gyüldében 
volt a helyük, hanem olyan magyar if jakhoz, akik előzőleg a haladás táborához tar toztak, 
vagy legalábbis ehhez a táborhoz számítot ták őket. Ezért í rhatta a költő, hogy „t i elhagyátok 
a hon zászalját", ezért az „oroszlán-róka" — hasonlat erre utalnak a „cserélhettetek", „elvál-
ha t t a tok" szavak is. Nem annyira a Gyülde megalakítása, inkább a haladás táborától 
elpártoltak szították fel a költő haragját . 

A megtántorodókhoz, az ígérgetésekkel megtévesztettekhez szól ez a szenvedélyes 
vers, végsőkig élezve az egyháziak és az újdonsült gyüldei i f jak jellemzését, — talán hogy 
visszafordítsa a rossz úton tévelygőket. E szerint aligha felel meg pontosan a tényeknek Berecz 
Károlynak az az állítása, hogy „az ellentáborbeliek" (a haladás-ellenes erők) a liatalság soraiban 
olyan erős „phalansra" találtak, melyet semmiféle megvesztegetéssel, magas kegyosztással meg 
nem törhettek.4 

Kossuth 1847-ben az Ellenőr című zsebkönyvben arról ír, hogy a Gyülde szervezői 
„kacérkodának még a Pilvax kávéházával is, és parancsolának és igérének mennyet és országot 

3 Takács Sándor : Hangok a múltból é. n. 267. oldal. 
4 Berecz Károly uo. 
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és fizeték a részvényt a hangosabb szegényebbekért és megszámláltatának és valának négyszáz 
és néhányan!!! Ez is tanulságos. Azonban mozognak, mozogjon hát az ellenzék is. Különben 
kis sereg is túlszárnyal ra j ta . " 5 A Gyülde tagjai közül többen a Nemzeti Kör-bői léptek á t 
a konzervatív klubba, elsősorban Kromperger Antal és paptársai . A rendőrügynökök jelentése 
szerint — írja Dezsényi Béla — „a Gyülde 90—100 fiatalt nyert meg magának, de az ellenzék 
nyugodt , mert ezek közül többen is megígérték, hogy a döntő pillanatban o t thagyják Lipthayé-
kat ." 6 Takáts Sándor arról tesz említést, hogy a Nemzeti Kör-bó'l kiléptek a tisztviselők is, 
mivel a kormány a Gyüldét támogatta .7 

Mindezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a Gyülde szervezői tiszavirág 
életű sikereket érhettek el a nem-mágnás fiatalság körében is. A Nemzeti Körből néhány tuca t 
fiatal egy időre átpártol t a Gyüldébe, s ha nem érkezik jókor figyelmeztetés kellő nyomatékkal , 
a példa talán többeket is vonzott volna. Krompergerék árulása ad konkrétabb értelmet Petőf ' 
verssorainak is : „ P a p és ravaszság, pap és árulás — pap és minden rossz — egy ! . . . " Mindez 
bizonyítani látszik azt a felvetésünket, hogy A gyiildei ifjakhoz írott költemény elsődleges 
ihletforrása az az indulat volt, amellyel a költő a megtántorodók, a renegátok ellen fordul t . 

Petőfi versének ilyen értelmezését valószínűsítik Jósika Miklósnak Wesselényi Miklóshoz 
írott levelei — 1845 decemberében és 1846 január jában . Az ekkortáj t Pesten tartózkodó Jósika 
leveleiben rendszeresen tá jékozta t ta az eseményekről Wesselényit. Ezt a levelezést ma a 
kolozsvári Akadémiai Levéltár Őrzi, i t t ta lál tunk rá azokra a levelekre is, amelyek sokban 
hozzájárulnak Petőfi költeményének helyes értelmezéséhez. 

Jósika Miklós 1845. december 4-én kelt levelében még mint teljesen sikertelen vállal-
kozásról emlékezik meg a GyüldérŐl : „ A többi közt a három részre oszlott kör egyik fractiója 
a Liptay által képezett Gyülde (mi a székelyföldön szemét dombot tesz) — koránt sem áll oly jólt 

mint azt a Nemzeti kürtöli lapjaiban. — Hallom, Liptay egy rakás Dignitariusnak és papoknak 
a házhoz küldötte a Gyülde tagságra lett kineveztelésüket — de ezen urak egyike sem jár oda : 
még a fő-pecsovicsok sem !" 

1845. december 24-én kelt levelében már ezt írja Jósika : „Csak képzeld : a Gyülde 
Hetora — Liptay Sándor — egészen a la Rodin működik, s nagyrészét — fájdalom és gyalázat — 
vitorlaként hajtható fiatalságunknak — trakták és hizelgések által a Gyüldébe csalta — ezek most 
minden szabad elvüek ellen kész tettleges fellépést biztosíthattak. Üsse meg őket a magas mennykő !" 

Végül pedig 1846. január 22-én kelt levelében ezt olvassuk : ,,.. . a Liptay féle eszem-
iszom Gyüldébe a fiatal mágnások közöl még egy lélek sem jár. Éppen az a baj — hogy a jurátusok 
és megyei ifjúságból szédített többet 80 ifjúnál magához — hogy éppen a giovine hungaria — 
az úgynevezett i f j ú óriás lett a Gyülde-i Specknödliknek és bäfstekecknek martaléka . . . Én ebben 
nem akarom a mágnások apológiáját írni, — üsse meg őket a magas mennykő, ha rothadni indultak : 
csak a tuum cuique szellemében írom ami igaz — hogy a gyüldébe a pilvax-féle hősöket debacechi-
rozzák." 

Nincs okunk kételkedni Jósika tudósításának hitelességében. Ezek az idézetek új 
oldalról világítják meg Petőfi költeményét, s hozzásegítenek ahhoz, hogy árnyal tabbnak 
lássuk a reformkori állapotokat s ezek tükröződését Petőfi l írájában. 

5 Ellenőr. 1847. A magyar politikai pártok értelmezése Dergenyeitől (Kossuth álneve) 
2 4 2 - 4 3 . oldal. 

6 Dezsényi Béla i. m. 181. oldal. 
7 Takáts Sándor uo. 266. oldal. 
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