
PETŐFI S Á N D O R HELYE 
A MAI SZELLEMI ÉLETBEN 

Az Irodalomtörténet szerkesztősége 1972 elején 125 hazai és 45 
külföldi íróhoz, tudóshoz, fordítóhoz körkérdést intézett. A 
magyarokhoz az alábbi levelet küldtük: 

Kedves Barátunk! 

Petőfi születésének 150. évfordulójára készülünk. Ebből az alkalom-
ból lapunk szerkesztőbizottsága körkérdés formájában szeretné meg-
szólaltatni a magyar szellemi közélet kiválóságait. Témánk: Petőfi 
helye a mai magyar szellemi életben. A következő kérdések körül 
szeretnénk csoportosítani a válaszokat: 

1. Mit jelentett Petőfi az Ö n szellemi arculata kialakulásában? 
2. Miben látja Petőfi aktualitását? 
3. Van-e, s ha igen, miért van az ifjúságban idegenkedés Petőfi 

költészetével szemben? 
4. Mi Petőfi jelentősége a magyar líra fejlődésében? 
5. A Petőfi által életében és művében megteremtett költőideál az 

Ón véleménye szerint kizár-e más költői típusokat, vagy azokat is 
szervesen magába öleli? 

Megtisztelő lenne számunkra, ha ezekre a kérdésekre, vagy néhány-
ra közülük, vagy egyébként a témába vágó problémáira lapunk 
hasábjain térne vissza Petőii-különszámunk alkalmából. Kérjük, hogy 
öt gépelt oldalnál nem nagyobb terjedelmű hozzászólását 1972. 
március 15-ig juttassa el szerkesztőségünkhöz. 

Segítségét, közreműködését előre is köszönjük. 
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A k ü l f ö l d i e k a k ö v e t k e z ő s z ö v e g ű levél f o r d í t á s á t k a p t á k : 

Kedves Barátunk! 

Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára készülünk. A jubi-
leum alkalmából folyóiratunk — mely a magyar értelmiség legszéle-
sebb köréhez szóló irodalomtörténeti folyóirat — szeretné meg-
szólaltatni magyar munkatársai mellett azokat a kiváló külföldi 
tudósokat, köl tőket és fordítókat is, akik Petőfivel foglalkoztak, vagy 
akik számára Petőf i költészete bármi ly értelemben é lményt jelentett. 
Úgy véljük, Ö n is ebbe a körbe tartozik, és hozzászólása segítségünkre 
lesz annak megvilágításában, milyen jelentősége van Pe tőf i költészeté-
nek az európai kultúrában. Két kérdést óhajtunk fe l tenni : 

1. Milyen élményt jelentett az Ö n számára Pe tőf i költészetének 
ismerete? 

2. Mi az Ö n véleménye Petőfi Sándor világirodalmi jelentőségét 
illetően? 

Igen hálásan megköszönnők az Ö n válaszát egyik vagy mindkét 
kérdésre, vagy az Ö n más esetleges probléma-felvetését, tapasztalatát, 
nyilatkozatát Petőfire vonatkozóan. Kérjük, hogy ö t gépelt oldalt 
nem túlhaladó hozzászólását 1972. március i - ig szerkesztőségünkhöz 
eljuttatni szíveskedjék. 

Együt tműködését és segítségét előre is köszönjük. 

A z a l á b b i a k b a n az e r re k a p o t t vá laszokat k ö z ö l j ü k a sze rzők 
b e t ű r e n d j é b e n . 

• 

ÁGH ISTVÁN 

I . N e m v a g y o k e g y e d ü l , a k i n e k g y e r e k k o r á b a n P e t ő f i S á n -
d o r n á l k e z d ő d ö t t a k ö l t ő , a v e r s . K ö t e t e o t t v á n d o r o l t a m i n -
d e n n a p i e s z k ö z ö k k e l — késsel, kaná l la l , ka lapáccsa l , h a r a p ó f o g ó -
va l az asz ta lon , k o n y h a s z e k r é n y e n , s u b l ó t f i ó k b a n , a h o g y é p p e n 
l e r a k t a m , v a g y f ö l e m e l t e m . D o l o g k ö z b e n o l v a s t a m ; m é g a 
r é t r e is k i k e r ü l t , í g y v e g y ü l t a v e r s e k zenéje a t e h e n e k f f í ha ra -
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pasának harsogása köze, a madárénekbe, a méh-dünnyögésbe. 
Néhány könyvünk volt csak, de Petőfi volt a mindennapi. 
Kilenc, tíz, tizenegy éves voltam akkor, a százéves 48 idején. 
A közszellem, a forradalmi láz még a gyereket is elsodorta; 
a Respublikát szavaltatták velem, meg a többi forradalmi dalt 
ünnepségek idején: 

Sok verset írtam én már össze, 
S nem mindenik haszontalan; 
De amely hírem megszerezze, 
A legszebb vers még hátravan. 

Legszebb lesz az, ha majdan Bécscsel 
Hazám bosszúja szembeszáll, 
S én villogó kardom hegyével 
Száz szívbe ezt írom : halál ! 

így tetszett legjobban. Aztán következtek a leíró versek, mert 
a környezetem olyan volt: vadludak, nádas, gólya, itatáshoz 
rohanó állatok, s alig kellett képzeletemet megbillenteni, hogy 
a Dunántúlról az Alföldre röpítsem magam, a kisebb csordáktól 
a nagy gulyák közé, romló házunktól a Kutyakaparóhoz, domb-
tól a síkra, Savanyó Jóskától a rónák betyárjaihoz. 

Gyerekkori verseimben ez a két tapasztalat ösztökélt : forra-
dalom és a paraszti munka tája. A forradalmiságot belepte az 
úttörő-unalom (majd egyszer számba veszik nemzedékem 
akkor megnyirbált szárnyait), maradt a második, azt hiszem 
életreszólóan. Hogy Petőfi milyen sokféle azt csak később fe-
deztem fel, s már idősebben amikor már életidejét túléltem. 

A mi Petőfi-szeretetünket az iskola tette tönkre egy ideig; 
1952-től 1956-ig jártam gimnáziumban, 50-es, 5 i-es kiadású tan-
könyvekből tanultunk, s hogy milyen egyoldalúan, azt hiszem 
nem kell magyaráznom. Persze, a lélekben az újabb és újabb 
költők honfoglalása is egyre kevesebb teret adott neki, Ady, 
József Attila, a maiak, a külföldi régiek és modernek, aztán a 
régi magyarok: Vörösmarty, Berzsenyi, Csokonai, Zrínyi, 
Balassi, Janus Pannonius felfedezésének tömjénfüstje is eltakarta 
a Legelső arcát, s mikor a tömjénfüst eloszlott — csodálatos! 
— Petőfi még nagyobb lett, mint valaha. 
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2. Engesztelhetetlensége és elérhetetlen érzékenysége példájá-
ban! Verseit innen olvasom. Csoda, mely mostanában egyre 
kevesebbszer ismétlődik meg. Verse sokkal több, mint a vers 
önmaga, itt nem szép képekről, rímekről, ritmusokról van szó, 
hanem olyan kivételes magatartásról, amely a szavak transz-
ponálása nélkül is nagy költészet. Néha arra gondolok, ha egy 
sort se írt volna, akkor is a legnagyobb költőnknek kellene tar-
tanunk. Mindig prózájával együtt olvasom. Ezekután legyünk 
hálásak verseiért. Mit szeretnénk? Vidámat? groteszk-keserűt? 
mélabút? átkot? megbocsátást? gőgöt? botrányt? serkentést? 
lázálmot? megértést? és még sok mindent, amit nem is jut 
eszünkbe kívánni? — vegyük elő összes költeményeit! S ál-
mélkodjunk, hogyan fért meg ennyiféle érzelem ilyen aprócska 
testben ! 

3. Furcsa, de manapság Petőfi nem az ifjúságé. Meg kell 
érni hozzá. Az ifjúság szereti a direkt szavakat, s neki Petőfi 
125 éves direktségc semmit sem mond , még Adyé sem, József 
Attiláé sem, lényegükre türelmetlen. Az ifjúság tiltakozik az 
ellen, hogy szájába rágják a világ dolgait, mégis vágyik a segít-
ség után — így keresi ki-ki felkészülése szerint azokat a szava-
kat, amelyekhez saját szavaiban társat talál mai versben vagy 
slágerben, beat-szövegben. Az egyetemi ifjúság többet beszél 
Ginsbergről vagy Ladányi Mihályról, a munkásifjúság 
Zalatnay Saroltáról, mint Petőfiről. De Petőfi Sándor emiatt 
nem háborog a segesvári talajban, inkább egy új Petőfit kíván, 
meg jó tanárokat, akik a mindenkorit megtalálják benne, ta-
nítják, élővé varázsolják a betűt, hogy kiderüljön, Petőfi betűk 
nélkül is él. Kiapadhatatlan kincsesbánya ő, jut belőle a minden-
kor i ifjúságnak. Csak a könyvmoly fiatalok ne háborgassák, ő 
csak a teljes törekvők között érzi jól magát. 

4. Még néha magunk között, mi fiatalabbak is Sándornak 
mondjuk, mint ahogy Attiláról beszélünk. Ez is jelezheti, is-
mertük, együtt éltünk vele, bár most már 150 éves lenne. Nem 
lesz költő ebben a hazában, aki másképpen gondolkodna róla, 
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ha az a költő költőnek mondható. Hadd vonjam le ebből azt 
a következtetést, hogy jelenléte ma is testi valóság. Es bátor-
kodom a még hihetetlenebb föltételezésre, Petőfi már akkor 
is testi valóság volt a magyar költészetben, amikor még meg 
sem született. Költészetünk fókusza ő. Megkerülni nem lehet. 
A róla szóló írások bibliográfiájában nem kisebb nevek szere-
pelnek, mint Arany, Ady, Babits, Illyés, Juhász Ferenc. 

5. Élete és költészete demokratikus volt. N e m kizárólagos. 
Különben hogy tudta volna szeretni Tompát, Jókait, Aranyt, 
Vörösmartyt. De a tízparancsolatnál szentebbek voltak az 
elvei: szabadság, függetlenség, testvériség, szerelem. Akivel 
meggyűlt a baja, mindig csak az elvek miatt. Azt hiszem, ha ma 
is élne még a konkrét verset író költőt sem utasítaná el, ha 
talentumot, hitet és erkölcsöt talál. Ebben rejlik nagy szabad-
sága ! О lehetne egyszerre Kassák és Illyés Gyula is. Akik egyet-
len költői lehetőségnek tartották, őt tagadták meg. Nem ő a 
hibás diktátori lobogóra tűzött nevéért. Mindenben lehet 
különbözni tőle, csak az erkölcsben nem, ez a legnagyobb 
törvény, amit adott nekünk. Tartanunk kell a törvényt, el-
adhatatlanul. 

BARTA JÁNOS 

Petőfi-élményeim gyermekemlékekből, tanári pályám pró-
bálkozásaiból és tudományos problémák fürkészéséből szövőd-
nek össze. 

О volt az első költő, akivel egyáltalán találkoztam. Házunk-
nál gyerekkoromban az egyetlen világi könyv az Athenaeum 
akkoriban széltében elterjedt, vastag egykötetes, szép kötésű, 
illusztrált Petőfi-kiadása volt, ez került egyszer kezembe, ami-
kor már olvasni tudtam, szüleim távollétében. Az apostol ele-
jére lapoztam rá, s ahogy szüleim hazatértek, éppen a Szilvesz-
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ter család nyomorán sírdogáltam. A kötet aztán diákéveimben 
sokszor megfordult a kezemben. Az említett részletet hallottam 
is egyszer gimnáziumunk önképzőkörében. Aki szavalta, tehet-
séges fiú, valami diák-vétséget akart szavalásának minőségével 
jóvátenni; még most is fülemben van a döbbent hallgatás, amely 
a zárósorokat fogadta: „Vajon mit álmodott, miről? Kopor-
sóról-e vagy kenyérről?" — s a csönd után felcsattanó taps. 
Hatodikos gimnazista voltam Arany születésének százéves 
fordulóján, s ez a jubileum nálam egy hosszú folyamatot indított 
el: Arany rivalizálását Petőfivel. Akkor, az iskolai oktatás 
nyomán, a balladaköltő Arany fogott meg, líráját csak évtize-
dekkel később tudtam méltányolni. A rivalizálás áthúzódott 
középiskolai tanárságom évein, és természetesen már egyetemi 
hallgató korom óta Horváth János Petőfi-könyve is beleszólt a 
folyamatba. Verset értelmezni e könyv kiemelkedő interpre-
tációi nyomán tanultam meg; első tanári évemben már a dal 
mibenlétét Petőfi (és Horváth János) nyomán próbáltam diák-
jaimmal megértetni. Az irodalomtörténész meghatározó él-
ményét az a középiskolai esztendő hozta meg, amikor végig 
kellett tanítanom a magyar irodalmat Vörösmartytól — amed-
dig akkor lehetett. Szerettem a verseknél elidőzni, előkészület 
közben és az órán is, átengedtem magam a Vörösmarty-vcrsek 
hömpölygésének. Amikor aztán, igen válogatott, az érett kor-
szakból vett versek nyomán Petőfire tértünk át, elemi erővel 
éreztem meg azt, hogy ez másfajta líra, a költői megnyilat-
kozásnak más, újabb változata, mint a Vörösmartyé. Próbál-
tam ezt akkor magamnak és tanítványaimnak meg is fogal-
mazni; a versek életközelsége kapott meg, az érzelmek belső 
logikájához igazodó versépítés, az empirikus életszinten történő 
megnyilatkozás, és az ehhez idomuló kép- és nyelvkincs. Ma 
már tudom, hogy akkor fedeztem föl a lírai realizmust, s ma is 
Petőfiben látom ennek európai rangú megszólaltatóját. Folyik 
még a vita arról: romantikus költő-e hát Petőfi, s mennyi köze 
van a realizmushoz, — az én álláspontomat ez az évtizedekkel ez-
előtti élmény egyszersmindenkorra eldöntötte, ami persze nem 
jelenti azt, hogy szemet hunyok a Petőfi-életmű romantikus 
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elemei fölött. Amikor már debreceni egyetemi oktató korom-
ban, jórészt a szemináriumi munka során, a magyar líra 19. 
századi irányzatait kutatgattam, majd valami líraelmélet-félét 
próbáltam felépíteni, megint a lírai realizmus kérdőjelébe bot-
lottam. Akadtak kartársi körökből hangok, amelyek kételked-
tek abban, hogy a prózaepikán és a drámán kimunkált realiz-
mus-fogalom a lírára egyáltalán alkalmazható. Magam is érez-
tem, hogy ezt a fogalmat hozzá kell idomítani annak a mű-
nemnek igényeihez és lehetőségeihez, amelynek lényege ha-
gyományosan a személyiség rejtett vagy nyiltan kivallott meg-
indultsága. Amikor ez a megindultság nem jár a költői én túl-
zott felnagyításával., amikor a költő ezt a megindultságot 
konkrét, életszerű, szinte epikusán föltárt szituációba ágyazza 
bele, ez az a maximum, amit a realista lírai költészettől meg-
kívánhatunk, s éppen ezek a jegyek olvashatók le az olyan nagy 
Petőfi-versekből, mint pl. a Válasz, kedvesem levelére, Beszél 
a fákkal a bús őszi szél..., stb. 

Befejezésül megint személyes emlékhez térek vissza. A fehér-
egyházai csatatér, az elesettek emlékoszlopa, az Ispánkút, Petőfi 
halálának föltételezhető színhelye, a Csontakert nekem nem-
csak irodalmi adat, hanem közvetlenül átélt valóság is. 1956 
augusztusában kereken három hetet töltöttem az Akadémia 
küldöttei élén a nyárias Küküllő-völgyben ; célunk az egykorú 
vallomások alapján Petőfi utolsó napjainak, óráinak, percei-
nek rekonstruálása volt. Közben a bizottság román csoportja 
ásatni kezdett az ún. csontakerti kisebb tömegsír helyén, hátha 
rábukkannak még Petőfi földi maradványaira. A kutatások 
szünetében keresett meg egy ottani magyar újságíró, s amikor 
beszámoló közben közöltem vele, hogy az ásatások eddig nem 
jártak sikerrel (végül is eredménytelenül hagytuk abba őket), 
Petőfit nem találtuk a földben, — lakonikusan ennyit mondott : 
Jobb is lesz, ha nem találnak semmit, — maradjon meg Pptőfi 
továbbra is legendának. Nyilvánvalóan úgy értette, s ebb'çi mi 
is egyetérthetünk vele, hogy Petőfiből az, ami lényege jVölt, az 
emberi géniusz és a költői életmű szuggesztív ereje, Jnár rég • 
beolvadt a magyarság és Európa népeinek kollektív tdektába, 

\ * 
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s ott hat-munkál-éleszt olyan intenzitással, amelynek még ma 
sincs határa. 

MIHAI BENIUC (Bukares t ) 

I. Én személy szerint már gyermekkoromban megbarátkoz-
tam Petőfi verseivel, művei mindmáig leggyakoribb olvasmá-
nyaim közé tartoznak; Petőfi helye lelkemben a világirodalom 
költőinek abban az első, meglehetősen heterogén vonalában van, 
mely Horatiustól, Vergiliustól, Dantétól, Villontól, Goethén, 
Hugón, Puskinon, Heinén, Aranyon, Lermontovon, Emines-
cun, Baudelaire-en, Rimbaud-n, Adyn, Apollinairen, Arghe-
zin, Jeszenyinen, Bacovián át Majakovszkijig és Eluard-ig 
húzódik. Ezekkel a nevekkel korántsem merítettem ki azt a 
névsort, melyből nem szeretném kihagyni például József Atti-
lát. Emlékezetem legmélyebb rétegeibe ezek a sorok vésődtek 
be: 

Tied vagyok, tied hazám! 
E szív, e lélek; 
Kit szeretnék, ha tégedet 
N e m szeretnélek? 

Szomszédságukban Eminescu versei és a román népdalok 
mellett ott az Egy gondolat bánt engemet..., Az alföld, a Szülőföl-
demen, a Szeptember végén. Gyémánttá kristályosodtak bennem. 
Különös dolog, hogy ezek a versek szinte akaratunkon kívül, 
maguktól sorjáznak elő emlékezetünk mélyéből, nem mi kuta-
tunk utánuk, ők keresnek meg bennünket, s zengeni kezdenek. 

Hiszem: a verselés hódított meg, muzsikájával s nagy vizuá-
lis erejű világos képeivel és az érzésektől átfűtött tájszeretet, 
az az érzelem, amely valószínűleg egyenlő az anya, az apa, a 
szülőház, a gyermekkori barátok iránti szeretettel, — ezért 
vésődtek be ezek a versek minden erőfeszítés nélkül lelkembe 
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és elmémbe. Ebbe az érzelmi talajba eresztette gyökereit később 
Petőfi hazaszeretete, amelyet sohasem tudtam kiszakítani abból 
a csillagkörből, amit a költő Világszabadságnak nevezett. 

2. Ha nem létezne semmilyen más nagy eszme ebben a lírá-
ban, csak ez a „Világszabadság", Petőfi akkor is aktuális lenne. 
De ennek az oly fiatalon elhalt költőnek az életművében úgy 
érzed magadat, mint az erdőben tavasszal, minden lépésnél 
arconsimogat egy lombos ág, elbűvöl egy virág, vagy szólít 
egy madár. Igaz, vihar is remegtet, recsegnek-ropognak a fák, 
villámok kígyóznak, eső ver, és olykor szívszaggató kiáltozás 
hallatszik, harci biztatások a fegyverzörgés között. 

Szörnyű idő, szörnyű idő! 
S a szörnyűség mindegyre nő 

írja 1849 júniusában, s ennek a hónapnak a végén elesett a harc-
mezőn Segesvár mellett, — rövid élete úgy lobbant fel, mint 
egy lángoszlop. 

íme, ezért marad aktuális, — nemcsak költeményeinek több-
sége miatt, mely tragikus és dicső idők patetikus visszhangja, 
de magasrendű erkölcsiségéért, a szabadság és igazság emberi 
eszményeinek oltárára helyezett áldozatáért, egész életéért. 

3. Létezik egyfajta idegenkedés az ifjúság egy rétegénél, 
mint általában minden túlságosan szentesített és egyértelműen 
igenlő jellegű értékével szemben a nagy társadalmi változá-
sokkal terhes történelmi korszakoknak. Ezek az értékek, mi-
után eszmék megtestesítői voltak, csak patetikusak lehettek 
azokban a nagy pillanatokban, amikor vihart kellett túlzengeni 
ahhoz, hogy a sokaság számára hallhatóvá váljanak. Az ilyen-
fajta korszakokban azok, akik akkor idegenkedtek az olyan 
költőktől, mint Petőfi, mintha készakarva viasszal tömték 
volna be a fülüket. A viszonylagos szélcsend idején, mint ami-
lyen a mi korunk, ugyanez az emberfajta rendszerint tagadja 
Hugót, Petőfit, Majakovszkijt, Brechtet s a forradalmi lelke-
sedéstől izzó humánus eszmények más zászlóvivőit. 

2 * 
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4. Úgy vélem, Petőfinek két nagy érdeme van a magyar köl-
tészet fejlődésében: a) egybeolvasztotta a népköltészetet a 
műköltészettel és b) a mű, amit így létrehozott az 1848-as 
forradalmi eszmék zászlaja alatt, ezen eszmék legbaloldalibb 
és a nép szívéhez legközelebb álló szárnyát képviselve, kolosszá-
lis méretekben kitágította az utat a magyar költészet egyete-
messége felé. 

5. A Petőfi életművében kikristályosodott eszmény nem 
zárja ki más költőtípusok létjogosultságát, kivéve természete-
sen a kategorikusan antihumanista tendenciákat, és azokat, 
akiknek művészi alkatában a teljes elidegenedés nyilvánul meg. 

BERNÁTH AURÉL 

Petőfire csak idősebb koromban bukkantam. Én a kortárs-
költészettel kezdtem, ha szabad a Nyugat-generációt — noha 
nálam 10—20 évvel idősebb volt — így neveznem. Tizenhat 
éves koromban Adyval teremtődött elém egyszerre a költészet, 
a maga igazi kontúrjában, léte sajátosságában, fölemelő üd-
vöz ítésévei. Ezt a boldogító varázslatot a fiatal szív teljes mély-
ségében át tudta fogni. 

Üveges nagy szememben 
Üveges nagy szememben 
Valaki benneragyog 
Valaki benneragyog 

olvastam a Kapós folyó hídjának karfájára dőlve, ahogy az 
Új versek kötetét a boltból hozva hazafelé mentemben a hídon 
megálltam az izgalomtól. Ott, akkor — ma látom ezt — mér-
téket kaptam, hogy milyen ereje lehet a versnek egy elhaszná-
latlan szívre. Halálos ereje. Egy kívánatos halálé. 
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Hogy az idő és a kor változása mit mar ki belőlünk, rrő 
csak annyit kívánok itt megemlíteni, hogy Adyban — kor-
társai közül majdnem csak őbenne és talán csak átmenetileg 
— romlandóbb elemek is voltak. De ott a Kapós folyó hídján 
még sejtelmem se volt a veszélyekről. 

Neki, Adynak köszönöm a Baudelaire-rel való ismeretséget, 
aki hatásában vele egyenrangú volt, noha éreztem, hogy Bau-
delaire formálása acélosabb, mint Adyé. 

A Causerie-t Ady könyvéből tanultam meg kívülről, de meg-
kerestem francia szövegét is, s ezt máig is szavalom néha ma-
gamban, noha e versen kívül alig tudok valamit e nyelvből. 
De minden öregkori feledékenységem ellenére agyam intakt 
a Causerie-t illetőleg. Máig el tudom mondani, valószínűleg 
somogyi dialektusban. 

A költészettel való kapcsolatom és valódi ismeretségem e két 
költővel indult, s az életem folyamán ezek természetes folytatói-
val terebélyesedett és ágazott el. De ekkor már rangot és igényt 
ők diktálták. Babits, Füst, Illyés, Szabó Lőrinc, József Attila 
világán át testesült az a költői világ, amellyel eleven kapcsola-
tom volt, és egy bizonyos fokig a magyar költészet múltjá-
ban az ő rangjuk és magatartásukkal való rokonítás dönthette 
el, hogy hol keressem szellemi táplálékomat. Nem tudok más 
magyarázatot adni arra, hogy mért fedeztem föl előbb Ber-
zsenyit, Balassit, mint Petőfit. Azt kell mondanom, hogy fej-
lődnöm kellett ahhoz, hogy a világ e legegyszerűbb és a leg-
közvetlenebb zsenijét „megértsem". 

Messze vezetne, ha e metamorfózisnak minden csínját-bínját 
porondra akarnám hozni. Nyilvánvalóan arról van itt szó, 
hogy a lélek új tárnáinak felfedezői oly mértékig összecsendül-
tek világunkkal, hogy ebből a „modern" igézetből nem na-
gyon igyekeztünk „hátrafelé" nézni. 

Petőfi költészete az ő századában a legkevésbbé „műv i " 
és a legközelebbi életközei fogalmazás. Ez a lelemény Berzsenyi 
és Vörösmarty után lepkekönnyűségnek hathatott, és ha Vörös-
marty a zsenit meg is érezte benne, nem tarthatta egyenrangú 
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vetélytársnak, mert a nagy formák emberei mindig várban 
érzik magukat, műveik zseniálisan konstruált tornyai közt. így 
Berzsenyi is — ha megérte volna ! Ő még talán jobban ! Aklima-
tizálódása az ezer éves elavulhatatlan formákhoz oly önbizal-
mat adhatott neki, amit még magárahagyottságának elképesztő 
mérete sem kezdett ki, és Petőfi röpke virágszedése sem rendí-
tette volna meg. Petőfi „impresszionizmusában" azonban oly 
méretű szenvedély lakott, ami ezt a kis hatósugarú művészeti 
irányt egyszerűen az egekbe vitte. Ha pedig valaki az égben 
van, jutott légyen oda a legkönnyebb fogattal, beszéde égi 
lesz, áttetsző mint az üveg, kékszínű, és a szomszéd Nap suga-
rainak birtokosa is. Röviden: ő is onnan, felülről süt le ránk. 

Ezért nem lehet őt erőben hasonlítgatni bárkihez is. Lehet 
nála mindenki erősebb — és alkata nagyon valószínűvé teszi 
ezt a lehetőséget — beszéde mégis égi, tündökletes, tehát 
még a legigénytelenebb tárgy is vihog a sorok közt, és nem 
hagyja magát meg nem látottá, meg nem hallottá tenni. 

Petőfi olyan mint a gyémánt, még a legsűrűbb ködben is 
villog. 

BÉRES ATTILA 

„ . . . nem a népet kárhoztatom, hanem ámítóit, félrevezetőit, . . . 
a nép én előt tem szent, . . . mert gyönge , mint az asszony s mint a 
gyermek." 

Számomra Petőfi soha nem volt zászló. Úgy zászló, ahogy 
az iskolai tantervek előírták a felszabadulás után. Magam fedez-
tem fel magamnak, és ez a felfedezés megmentette attól, ami 
előbb-utóbb a zászlók sorsa : egy nyugodt hely a múzeumban 
az üveg alatt, — kegyelet és évente egyszer alkalom a köz-
helyek elmondására. Most nem oktatáspolitikánkat ostorozom. 
N e m lenne túlságosan nehéz a főbb korszakokat illetően össze-
számolni, hány hamis, téves Petőfi-felfogást kellett elszenvednie 
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napjainkig. Életkoromnál fogva a legutóbbiba estem bele: 
Petőfi a zászló, József Attila a proletár stb. Talpra magyar és 
Döntsd a tőkét. És más semmi. 

Azért kezdtem ilyen lehangoltan, mert mostanában alkal-
mam nyílt néhányszor fiatalokkal beszélgetni irodalomról, 
politikáról, Petőfiről, és e beszélgetések őt illető része számom-
ra meglepően leverő volt. Megtudhattam, hogy Petőfi ma 
már csak jelkép. Magatartása póz volt, versei divatjamúltak, 
örökös vagdalkozása mosolyogni való, egyszerűsége primitív . . 
Szándékosan a legvadabbakat említem — értelmiséginek in-
duló fiatalok megállapodott véleménye, Petőfi középiskolai 
szintű ismerésének alapján. Nem kárhoztathatom őket. Nyil-
vánvalóan az ő szerepük a legkisebb abban, hogy gyerekes, át 
nem gondolt (és éppen Petőfi által leírt sorokkal könnyedén 
cáfolható) ellenérveik kialakultak bennük. Kaptak egy világ-
képet, mechanikusan, pózba merevített Petőfi-képpel benne, 
és ezt a kapott képet elutasítják. Igen, a fiatalok nem lelkesed-
nek a markukba nyomott zászlókért. Arra pedig már nem telik, 
hogy az elutasított kép helyén támadt űrt önerőből kitöltsék az 
igazival, — legalábbis nagyon keveseknek. Ki tehet erről? 
Petőfi biztosan nem. 

Hadd írjak le egy közismert József Attila idézetet: 

„. .. a költőt régebben krónikásnak is hívták, . . . mert oly dolgokat 
mondott el, amelyeknek megtörténtekor jelen voltunk ugyan, . . . de . . . 
attól, amit csináltunk, nem vettük észre azt, ami történik, ..." 

Hozzá fogható krónikás kevés adatott. Alaposabban meg-
ismernem a szabadságharc történetét egyetlen történelem-
könyvből sem sikerült, mint az ő verseiből, írásaiból. Ez szem-
lélet, horizont. Világszabadság, plebejus demokratizmus a pol-
gári acsarkodások szabadságharcában. Ha kell megverekedni 
az istennel is . . . 

Abbahagyom, hiszen ezek számomra jelentenek tartalmat, 
másnak éppen az a közhely, amit szerettem volna elkerülni, 
vagy ami rosszabb, frázis csupán. Jobban nem tudom meg-
fogalmazni, mint б maga. Nem szorul magyarázatra. 
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Elöljáróban elmondtam, hogy magam fedeztem fel magam-
nak. Diák voltam, nem költőként közeledtem hozzá. Kimerít-
hetetlennek tűnt és megdöbbentően aktuálisnak. Az első rá-
csodálkozásom talán gyerekesnek látszik: életrajzát olvasva 
képtelen voltam felfogni, hogy katonaság, vándorszínészet, 
forradalom, nősülés, család; kicsiny és nagy csaták, száz ember-
nek is elég teljes-életnyi-kaland közepette hol, hogyan és 
mikor írta meg életmüvét. 

Évekbe telt míg rájöttem, hogyan írhatta meg: lírikus volt 
és forradalmár élete minden percében, szíve minden dobba-
násával. A Szabadság, szerelem /-nél tökéletesebb ars poeticát 
még nem ismertem meg. (Egyben tévedett azt hiszem —,hogy 
A XIX. század költői című versét csak a 19. század költőinek 
címezte.) Költői-emberi magatartás? „ . . . bármily nagy ez 
áldozat, kész vagyok és mindenkor kész leszek sokkal nagyobba-
kat is tenni értetek, szentséges elveim !" Elavulhat ez? 

Végezetül : 
Szerényen elhárítottam volna a szerkesztőbizottság kérdését, 

úgy vélve, hogy nálam hivatottabbak is akadnak, de Petőfi, 
éppen P e t ő f i . . . A szerénységet „igen silány portékának", és 
a „jezsuiták találmányának" tartotta. Belátom, az ő tanulmányo-
zását nem a szerénytelenségnél kell kezdeni. Talán szerencsé-
sebb pár sorral lejjebb: „Inkább legyek . . . meggyőződésem 
mártírja . . . , Én magammal akarok békében élni, nem a világgal." 

BORSOS MIKLÓS 

Kedves Barátaim! 

Az elmúlt évi Petőfire vonatkozó szíves kérdőlevelükre szóló 
válaszommal nem a nemtörődömség, hanem az oly sok min-
dennel törődés tartott vissza. 
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A téma címe: Petőfi helye a mai magyar szellemi életben. 
Már a címre válaszolok: a huszonötévesen csatatéren ledöfött 
költő halottan egy nemzetet táplál, éltet magyarságban és úgy 
látszik, sokszor halni készen a szabadságért, nemzetért. Es ez 
a helye az egész magyar életben. 

Hogy mit jelent Petőfi az én szellemi arculatom kialakulásá-
ban? Nagyszebenben születtem. Vízakna, Kistorony nekünk 
nem falu, község, hanem csatatért jelentett, vagy az olajnyo-
mat a tizenhárom aradival. Petőfi sokáig számomra nem költő-
fogalom volt, amint az anyatej sem tej-fogalom, hanem valami, 
ami mi magunk vagyunk. Nemzetünkért, magyarságunkért 
élni vagy akár meghalni. Ezt a Petőfit kaptam gyermekkorom-
ban ott, Erdélyben. 

Miben látom Petőfi aktualitását? 
Nemzetével szembeni mindent vállalásán túl, a költői világa 

és nyelvének szépségében, tisztaságában, gazdagságában. Ú g y 
írt, olyan nyelven, mint ahogyan Raffaello festett. A mester-
kéltség, keresettség a bombasztikus semmitmondások korában, 
a nyelvi ellaposodás, a tiszta, egyértelmű fogalmakat megnyo-
morító, sunyító nyelv korában bizony nagy aktualitása volna 
Petőfinek. 

Az ifjúságban azért volt idegenkedés mindég Petőfi költé-
szetével szemben — mert az iskolában tanították. Mert amit 
az iskolákban tanítanak, ami kötelező, az sohasem az, mint ami-
re a fiatalok vagy bárki rátalál a maga útján. 

A másik oka, hogy a fiatalság jó része a ma divatossá vált 
,.avant-garde" karikatúrában látja a modernséget. Ez az ötven 
éve elég gyorsan feltűnt valami nem az értéket kereste, hanem az 
elképesztőt. Ennek a felújítása az ismert szellemi kannibalizmus-
hoz vezetett. De Petőfi marad. Mert ez a szellem törvénye. 

A magyar líra fejlődésében azt hiszem (hisz nem vagyok 
irodalmár) hasonló szerepe van Petőfinek, mint Mozartnak a 
zenében, Raffaellonak a festészetben. A magyar nyelven írt 
költészet nagy összefoglalója. Berzsenyi, Vörösmarty, Csokonai 
költészetén kialakult költői nyelven a maga élményanyagával 
olyan szabadon csapongott, olyan gazdagon, ami kimerít-
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hetetlen táplálója még annak a magyar költőnek is, aki nem 
tud tóla már, hogy Petőfi nélkül magyar költészet elképzel-
hetetlen. 

Az ötödik kérdésre, hogy más költői típusokat kizár-e vagy 
magába öleli Petőfi műve, erre maga Petőfi és kora adta meg 
a választ Arany Jánossal, aki a lehetséges legellentétesebb költői 
típusa Petőfinek. A legnagyobbakban épp az a csodálatos, így 
Petőfiben is, hogy kibírja Aranyt, de elviseli még a hazafi 
Verái Jánosokat is. Maga mellé emeli Illyés Gyulát, aki, ha a 
modernség fogalmát úgy vesszük, ami valóban, nála európaibb 
tanultságú költőnk kevés van. De aki épp ezért nem tagadta 
meg a törvényes atyafiságot Petőfivel, költészetével. 

Kérem e sorokat nem mint esztétikai véleményeket, hanem 
egy más pályán bolyongó ember megjegyzéseként fogadni. 
Ha egyáltalán felhasználható, annyit hagyjanak belőle ki vagy 
benn, amit jónak látnak. 

Tisztelettel: 
BORSOS MIKLÓS 

BUDAY GYÖRGY ( L o n d o n ) 

Kedves Péter, 

ígéretemnek megfelelőleg április harmadik hetének eltelte 
előtt postázom az elkészült Petőfi-metszetet a költő születésé-
nek 150-ik évfordulóját ünneplő szám részére. Nagyon örül-
nék, ha tetszene Nektek és ha kiérződnék a munkából, hogy 
nem egyszerű portrénak szántam, hanem a körkérdésekre 
adott válasznak is, a képzőművészet nyelvén. 

Petőfi sokban közel állott ahhoz az író-típushoz, melyet 
manapság ,,protest-poetry"-nek neveznek, s ezért van, hogy a 
közvélemény rendszerint olyankor fordul feléje, amikor jogai 
és szabadsága eltiprása ellen harcol vagy tiltakozik. Egy met-
szetben persze nem idézhettem az összes ilyen alkalmakat — 
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bőven van belőlük hazánk történetében! —, de utaltam a cen-
zúra eltörlésére 1846-ban (egy akkori Talpra magyar ! kiadvány 
címlapját idézve némileg); az 1942. márc. 15-i nagy náci-
ellenes tüntetésre Petőfi szobránál, Budapesten; valamint az 
1942—45 között működő titkos Petőfi Rádióra, mely (sok 
tekintetben a Kossuth Rádióhoz hasonlóan) harcos antifasiszta 
programmal, a Népfront szellemében működött a háború 
befejeztéig. 

Innen a távolból nem tudhatom pontosan ízlésbeli állás-
pontotokat, s így, ha ez a verzió nem konveniál, küldök egy 
fehér papírra nyomott másik levonatot is, az értelmező utalá-
sok sorai nclkül. Teljes mértékben a Te döntésedre bíznám, 
hogy ez alkalommal és erre a célra melyik változatot választ-
játok. A címszavas verzió mellett szólna az, hogy a mai fiatal-
ság valószínűleg nem sokat tud a Petőfi Rádióról, pedig annak 
idején fontos funkciót töltött be, és az, hogy beléilleszkedik a 
legeslegújabb képzőművészeti hóbortba. Ez utóbbi követői 
a „popular press" ún. ,,strip-cartoon"-jait utánzó stílusban, és 
az azokban szokásos epizódokkal mondanak el valamiféle 
történetet, és a strip-cartoonokat utánozzák abban is, hogy a 
pikturális felületeket lépten-nyomon megszakítják írott vagy 
nyomtatott „caption"-okkal, szövegekkel, párbeszéddel. 

Jómagam nem vagyok híve ennek az újdonságnak, de ebben 
az esetben és egy körkérdésre adott grafikai válaszban jól belé-
illik a dolog a kompozícióba. De, mint fentebb írtam, teljesen 
Rád bízom a választást. 

A régi barátsággal ölel: 
BUDAY GYÖRGY 
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VICTOR CLEMENT ( L o n d o n ) 

I. Hogyan hatott rám Petőfi költészete mikor először olvas-
tam verseit? A kérdés egyszerűnek látszik, holot t távolról sem 
az. A zavar ott kezdődött, hogy én nem olvasásból ismertem 
meg Petőfi verseit, hanem hallásból, évekkel azelőtt, hogy 
megismerkedtem az ábécével. Úgy történt, hogy édesanyám 
a költészet és zene szerelmese volt, maga is kultúrált zongorista 
és szenvedélyes könyvmoly. A kisvárosban, ahol születtem, az 
emberek csak elismeréssel említették kiváló zenei érzékét és 
egyéni stílusát a magyar népdalok előadásában. De a zenénél 
is jobban szerette a verseket. Kedvenc költője Petőfi volt. 
Verseinek nemcsak esztétikai, hanem gyakorlati hatásuk is volt. 
Mikor nyűgös voltam, és még csak sírással tudtam kifejezni 
rosszallásomat egy aktuális kérdésben, anyám egy Petőfi-vers 
elmondásával, vagy Petőfi-dal eldúdolásával nyomban képes 
volt elhallgattatni. Ilyenkor eltűnődve figyeltem a szavakra 
és hangokra, amikből még csak pár szót értettem, de a versek 
ritmusa és a dalok melódiái titokzatos módon már megérintet-
ték érzésvilágomat. 

Körülbelül két éves lehettem, mikor egy este anyám nem 
tudott elaltatni. Apám bejött a szobába, benézett a bölcsőbe. 

— Miért nem alszik a gyerek? — kérdezte . . . — Valami 
baja van? 

— N e m hiszem, — mondta anyám, — egész nap jól viselte 
magát. 

— Talán rosszul fekszik az ágyban, — vélte apám. A bölcső-
höz lépett és kiemelt belőle. A párna alól egy kemény, szögletes 
törülközőbe burkolt tárgy került elő. 

— Mi ez? — kérdezte apám és kivette a törülközőből a benne 
rejlő tárgyat. 

Anyám elpirult. — Petőfi Sándor Összes Költeményei, — 
— mondta. 

— Hogy került ide ez a könyv? Nem csoda, hogy a szegény 
kölyök nem tud elaludni, ha a könyv kötésének kemény éle 
nyomja a fejét. Ki tette ezt a könyvet a bölcsőbe? — 
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— Én, — felelte anyám, elszántan. 
— De mi célból? — csodálkozott apám. 
Anyám akadozva mentegetőzött. — Kérlek, ne haragudj, 

tudom, hogy nevetséges . . . de az asszonyok tudják mennyire 
szeretném, ha a fiamból költő lenne, mint P e t ő f i . . . és a 
babona szerint. . . 

Hát bizony nem lettem Petőfi, csak kis költő maradtam, 
de nem hűtlen Petőfihez. Szerettem volna valami nagy szol-
gálatot tenni a zseninek, akinek annyi gyönyörűséget és nagy 
órát köszönhettem. De a mindennapi munka, a romló viszo-
nyok, az üldözések, az életlehetőségek csökkenése rákényszerí-
tettek, hogy elhagyjam hazámat. Amerika szívesen befogadott 
és részesévé tett minden emberi jognak, ami minden polgárt 
megillet. Újult erővel és energiával fogtam munkához, meg-
tanultam angolul és a hatalmas környezetben a régi Magyar-
ország kezdett elhomályosodni bennem. Bevallom, Petőfihez 
kötő érzelmi kapcsolatomat is elmosták az új és hatalmas be-
nyomások. Elfelejtettem Petőfit. 

Az évek múltak. Egy alkalommal orvosi tanácsra volt szük-
ségem. Egy új ismerősöm ajánlott doktort, akit fel is kerestem. 
A várószobában többen várták, hogy sorra kerüljenek. Idege-
sen lézengtem a szobában, nézegettem a könyveket a polcokon. 
A szemem végigsiklott az angol könyvek cimkéin, és egyszerre 
olyan érzésem támadt, mintha egy ismeretlen ököl szíven ütöt t 
volna. Az üvegszekrényben megpillantottam egy kopott k ö -
tetet, a hátán felirattal: „Petőfi Összes Költeményei". A vizs-
gálat után megkérdeztem az orvost, hol lehet egy Petőfi-
kötetet venni. (New Yorkban akkor csak nagyon kevés könyv-
kereskedésben árultak magyar nyelvű könyveket.) 

Az orvos a vállát vonogatta. — Nem tudom. A családomban 
már senki sem olvas magyarul. Nekem is nehezemre esik már 
a magyar nyelv. De ha érdekli, szívesen magának adom. Itt 
úgyis kidobnák a takarítónők. 

Alig vártam, hogy hazaérjek. Kinyitottam a kötetet. Az 
apostol első oldalára nyílt a könyv. Egy ültömben elolvas-
tam a művet. Annyi évtized után kinyilatkoztatás erejével 
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hatott. Reggelig elhatároztam, hogy lerovom adósságomat 
Petőfinek. 

így jött létre Az apostol angol fordítása. 

I 
2. Véleményem Petőfi helyéről és jelentőségéről a világiro-

dalomban, hogy mindenesetre az emberiség tíz legnagyobb 
költője közé tartozik. Ha figyelembe vesszük mostoha sorsát, 
életének rövid hat esztendejét, amit alkotó munkának szentel-
hetett, műveinek nagy számát és kvalitását a fenti megállapítás 
nem tűnik túlzottnak. Ő a költészet Mozartja volt, aki pazar 
bőkezűséggel ontotta és szórta szét kincseit. Hogyan lehet 
megmagyarázni ezt a szinte kiapadhatatlannak látszó gazdag-
ságot? Ész-okokkal nem lehet megmagyarázni, de egyetlen 
szóval lehet. Lángész volt! 

Ami Petőfi helyét a világirodalomban illeti, az egy másik 
tragikus kérdés. Petőfi be volt , és nagy részben még mindig 
be van zárva a magyar nyelv börtönébe. Aki Petőfi verseit 
fordításokból ismeri, az méltán csodálkozhatik, hogy miért is 
tartják a magyarok Petőfit oly nagyra. Csak néhány idegen 
nyelvű lángész akadt, akik a kínosan rossz fordítások akadályai 
ellenére megérezték és megszerették Petőfit. Ezek között volt 
Heine, aki mikor Petőfi halálhírét meghallotta,megrendülve 
mondta: „Micsoda pazarlása a sorsnak! A huszonhat éves 
Petőfi nagyobb költő volt, mint a huszonhat éves Goethe!" 

Az utókor kötelezettsége világos. Miután semmilyen erő-
feszítéssel sem lehet idegen nyelvű költő barátainkat meggyőzni, 
hogy tanuljanak meg magyarul, csak egy járható út marad: 
hogy a magyar költők tanuljanak meg világnyelveket,mégpedig 
olyan fokon, hogy fordításaik megőrizzék a magyar nyelv 
gazdag kvalitásait, és hogy közvetíteni tudják azokat egy idegen 
nyelven! Nincs más megoldás! Kísérletek arra, hogy egy Pető-
fi-verset úgynevezett nyersfordításból készítsen el az idegen 
nyelvű fordító, mindig megbuktak. A Petőfi-versek adaptálása: 
még szörnyűbb eredményeket hozott. Az adaptor, aki nem 
tud magyarul, saját képzeletét veszi igénybe, és többnyire 
groteszk korcsszülöttnek ad életet. 
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Mit lehet tenni? Nézetem szerint egy teljes Petőfi-fordítás 
létrehozását nemzeti feladatnak kellene nyilvánítani. Toborozni 
kellene költőket, akik tudnak idegen nyelveket olyan fokon, 
hogy az akadályokat leküzdhessék, a versformákat kezelni, és 
a váltakozó hangulatokat visszaadni tudják. Egy szerkesztő-
bizottság válasszon ki ötven vagy több Petőfi-verset kezdet-
nek. A versek számát idővel emelni lehet és kell, felmerült ú j 
fordítások helyettesíthetik a régieket, amíg egy Petőfit tökélete-
sen reprezentáló mű jön létre. 

Nevetséges az az ellenvetés, hogy egy ilyen munka évekig 
tarthat. Hát aztán? Petőfi halhatatlan! 

* 

G. F. CUSHING (London) 

I. Petőfi költészetével magyar tanulmányaim kezdetén 
találkoztam. Az a gyanúm, hogy hasonló a helyzet a legtöbb 
külföldivel — kivéve, ha fordításban találkoznak vele, de ebben 
az esetben hatása szükségképpen sokkal szerényebb. Ha az 
ember egy szokatlan nyelv problémáival viaskodik, felléleg-
zik, amikor olyan költővel találkozik, aki egyszerű, kifejező és 
erőteljes szókincset egyesít világos stílussal. Mint oly sokan 
mások, én is olvastam a Szabadság, szerelem! a Füstbement terv, 
a Megy a juhász c. költeményeket s más rövid verseit, mielőtt 
valamit tudtam volna hátterükről s szerepükről a magyar i ro-
dalomban és történelemben. Ezek a versek a múltban s a jövő-
ben egyaránt alkalmas olvasmányok a nyelvtanulónak, aki 
elsősorban a nyelv problémáival ismerkedik, s nem a költői 
tökéllyel. 

Az első, minden mást háttérbe szorító benyomás az egyszerű-
ségé, de a mélyebb megismerés alaposabb megbecsüléshez vezet. 
Végül is az a külföldi szerző, akinek a műveivel először küzd 
meg komolyan a nyelvtanuló, könnyen veszít a megbecsülés-
ből: a diákok nemzedékei, akiket rákényszerítettek, hogy 
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Julius Caesar latinjával birkózzanak, sosem becsülték meg írói 
érdemeit. Petőfi esetében túl könnyű dolog megjegyezni első 
egyszerű dalait, s nem tekinteni mélyebbre. Az sem segít, ha 
elmondjuk, hogy nagy költő volt : az idegennek magának kell 
ezt felfedeznie, függetlenül a konvencionális irodalomtörténet-
től és versantológiáktól. S itt van a következő veszély. Az 
idegen ritkán tanul első idegen nyelvként magyarul, ami 
azt is jelenti, hogy valószínűleg már olvasta Petőfi német és 
francia kortársait, s azonnal könnyelmű összehasonlításokba 
téved (pl. Heinével). Az első benyomás tehát helyesbítésre 
szorul. 

Petőfi költészete igazán nem a fiatalokhoz és tapasztalat 
nélküliekhez szól. Bár ő maga éveire nézve fiatal volt, de gyor-
san érett az élmények és tapasztalatok olyan során át, amelyek 
korabeli fiataloknak ritkán adatnak. Ezen kívül meg született 
poéta volt, aki könnyeden fejezte ki versben tapasztalatai és 
gondolatai lényegét. Ezeknek őszintesége ragadja meg első-
sorban az olvasót—, s ez költészete legfontosabb vonása. A ro-
mantika korában ritkák voltak az őszinte költők ; bővében vol-
tak a nagy álmoknak, eszméknek és gesztusoknak, valamint 
annak a képességnek, hogy ezeket fenséges és drámai nyelven 
adják elő; az egyszerűség is megjelent, mesterséges inspirációval 
próbálva bevezetni a folklór elemeit, de Petőfi őszintesége 
költői és életbéli célkitűzéseiben élesen megkülönbözteti őt 
irodalmi kortársaitól. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ő független lett volna kora divataitól. Éppoly hatásosan tudott 
romantikus lenni, mint bármelyik költőtársa, magyar vagy 
más, amint ezt a Tündérálomra vetett pillantás is meggyőzően 
bizonyítja; tudott kamaszosan goromba lenni a kritikusaival; 
meg tudta semmisíteni a haldokló romantikus epikát egyetlen 
csapással minden idők egyik legpusztítóbban hatásos paródiá-
jával (A helység kalapácsa), és rögtön utána megteremteni 
az új és egészségesebb hagyományt a János vitézben. 

Őszinteségével párban jár nála a szentimentalizmus hiánya, 
e nem kevésbé meglepő tulajdonság az 1840-es évek Magyar-
országán, ami történetesen szilárdan köti őt a népköltészet leg-
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jobb hagyományaihoz. Ezzel azt lehetne szembeszegezni, hogy 
a Cipruslombok... s a Szerelem gyöngyei tele vannak szenti-
mentális kitörésekkel, de ez megint csak az első benyomás opti-
kai csalódása. Petőfi ismétlem, nem az a költő, akiről az első 
benyomás mindent elárul; újra meg újra kell élvezni, s meg-
becsülése növekszik növekvő ismeretével. 

2. Ez a kérdés kissé naiv, s mindenestre lehetetlen rá válaszol-
ni. Bármily vonzó legyen is a világirodalom ideája, nincs em-
ber, aki képes lenne átfogni. Az íróknak nem lehet felállítani 
a futballbajnoki táblázatát, de a költőkét sem, de még a lírai 
költőkét sem, hogy tovább szűkítsük a területet. Hogyan le-
hetne összevetni Sapphot Zrínyivel vagy Shakespeare-t Pető-
fivel? Mindegyiket csak saját kora, környezete és műfaja felől 
lehet megérteni. Hogy Petőfi helye a magyar irodalomban a 
legmagasabbak között van, az kétségen felül áll. Az sem kétsé-
ges, hogy az idegen olvasóból vagy kritikusból is tiszteletet és 
csodálatot vált ki, ha eredetiben ismerik meg, vagy ha fordítás-
ban (s ez utóbbi is fontos, mert a fordított költészet ritkán nép-
szerű). De ez nem jelenti azt, hogy Petőfit a külföld ugyanazért 
csodálja vagy csodálhatná, mint amiért őt klasszikusnak tekin-
tik Magyarországon, ahol neve elválaszthatatlan az 1848-as 
forradalomtól, s annak a nemzetre tett hatásától. Még az összes 
művészetek közül a legnemzetközibb: a zene is azt mutatja, 
hogy Magyarországon egészen másért becsülik Benjamin 
Britten Peter Grimes-ét vagy Angliában Kodály Háry Jánosit. 
S ugyanez a helyzet a költészettel: ha a magyarok úgy érzik, 
Petőfit nem becsülik eléggé külföldön, az angolok éppen az 
ellenkezőjét vélik Byronnal, akinek európai nagyrabecsiiltsége 
mindig meglepi őket. Az idegen nem nő fel első éveitől kezdve 
Petőfivel, nem is emlékeztetik rá szüntelenül élete minden 
periódusában. 

Ennek ellenére az idegen is felismerheti költői erényeit és 
azokat a megkülönböztető értékeit, amelyekre a korábbiak-
ban utaltam, s amelyek nemzetin túlmenő jelentőséget biztosí-
tanak neki. Integer, nagyszerű költő : Petőfi Petőfi marad, ezt 

3 Irodalomtörténet 
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a tényt a „hatások" bármely mennyiségének a kimutatása sem 
változtathatja meg, mivel nagyon egyéni, nagyon megkülön-
böztető stílusban írt.Emellett művei kiállták az idők próbáját: 
versei már frissen szóltak a magyarokhoz az 1848-as forradalom 
előtt, de friss spontaneitásukat máig is megtartották, s napjaink-
ban sokkal szélesebb közönség becsülheti ezt meg. Ez óriási 
eredmény, mely számára tiszteletreméltó helyet biztosít Európa 
nagy költői sorában. Nem kell attól félni, hogy neve egy napon 
feledésbe merül, vagy — ami talán még súlyosabb lenne — 
pusztán Kelet-Európa történetének egy rövid periódusához kö-
tött névvé változik. 

S talán szólhat az idegen valamit Petőfiről a prózaíróról is, 
mert mintha ezt a tevékenységét Magyarországon kissé el-
hanyagolnák. Olyan művei, mint az Úti jegyzetek és az Úti 
levelek nagy megbecsülést érdemelnek elevenségük, vígan szök-
kenő humoruk okán éppúgy, mint a váratlanul felcsillanó mély-
ségekért, mely tulajdonságok egyébként költeményeit is jel-
lemzik. Nincs még egy kortársa, Garayt, a korabeli magyar 
élet e kitűnő kommentátorát is beleértve, aki oly tömören és 
hatásosan tudná az ország lelkületét kifejezni, mint ő. De kevés 
magyar is volt, aki az országban annyit utazott volna, mint ő, 
s aki oly széles ismeretek alapján szólhatott volna. Itt is fel-
tűnik szentimentalizmus-nélküliségc : esküvője leírásától azt 
várnók, hogy felteszi utazásaira a koronát, különösen az udvar-
lás nehézségei után ; de leírása rövid és tárgyilagos, s terjedelem-
ben versenyez vele annak a kocsikerék-törésnek a leírása, amely-
lyel a fiatal pár nászútjára utazik. Petőfi prózája ugyanazokért 
az értékekért emlékezetes, mint versei — s ritka a költő, aki 
igazán jó prózaíró is. 

Petőfinek biztosított helye van az európai, ha nem is a világ-
irodalomban. Ez ki is jár annak az embernek, akinek a víziója 
nem korlátozódott a saját szülőföldjére. Hányan voltak köl-
tők és államférfiak, Petőfi viharos korában, akik hajlandók 
voltak túlnézni közvetlen körükön, s mindent a világ szabadsá-
gának perspektívájából megítélni? 
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CSOÓRI SÁNDOR 

Újra egy évforduló és újra a szokásos, tükör-előtti fésülkö-
déseink. Ing, nyakkendő, ünnepi arc és komoly, ünnepi gon-
dolatok. S közben a körlevelek udvarias zizegése a hátunk 
mögül : Mit gondol ön Petőfi Sándorról ezerkilenczázhetven-
kettőben? Időszerűnek tartja-e költészetét? S véleménye sze-
rint: utat találhat-e ez a költészet a mai fiatalokhoz? Vagy az ő 
számukra Petőfi már csak puszta név, tananyag, eget fenyegető, 
köztéri szobor? már csak egy elföldelt mítosz csontváza? 

A kérdések úgy hatnak, mintha valódi volna bennük a rob-
banótöltet, de mire végighallgatja őket az ember, kiderül, hogy 
inkább csak a füstjük valódi. És csakugyan: mért épp most 
lettünk rájuk ilyen fölhevülten kíváncsiak s ilyen óramű-pontos-
sággal? Évekig ülünk, ülhetünk bársonyszékben vagy pocso-
lyában, évtizedekig az idő csárdaromjai közt morogva, feke-
tén anélkül, hogy bárki föleszmélt volna magától s megkérdezte 
volna: mi közünk Petőfihez? Mi közünk eszméihez, fejtartásá-
hoz, kíméletlen ítéleteihez vagy megfordítva: mit szólna hoz-
zánk ő, a legistenibb Fiú, a bőrébe sose férő, a besorolhatatlan, 
az örökmozgó szeretet, a harag lángelméje, akit még lobogón-
kul is emlegettünk? Mit szólna begyakorolt jámborságunkhoz, 
begyakorolt, szabályos életünk unalmához? S mit az egyked-
vűség finomra csiszolt sisakrostélyához, melyet a kötelező 
reggeli mosdás után sietősen az arcunkba húzunk? 

Ilyesmivel, persze, kár is áltatni magunkat. A kérdőívek 
csak zizegnek, de a helyéről ma se pattan föl senki. N e m pattan 
föl és nem szól. Mert okosak, bátrak, osztályozhatatlanok, 
kíváncsiak — egyáltalán valakik ! — mi már csak akkor tudunk 
lenni, ha fölszólítanak bennünket. Enélkül még az igazi na-
gyok is összehúzódnak, hogy nagyok maradhassanak. 

Ugyan ki szólíthatta föl annak idején Adyt, hogy megírja 
a magyar irodalom egyik legizzóbb, legmámorosabb vallo-
mását a „mennyeien nagyságos suhancról, a lázas, a csúnya, a 
diákos magyar A p o l l ó r ó l . . . a zenebonás népköltőről, ki 

2* 
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tízmillió embernél jobban látott, tisztában látott". És kicsoda 
Illyést, Németh Lászlót vagy József Attilát, aki ha tanulmányt 
nem is, sőt verset is csak fiatalon szentelt a nagy elődnek, de 
aki szellemét a magáéba engedte ömleni. Hisz költészetében 
nemcsak Petőfi élet-jelszava ver visszhangot — a szellem és 
a szerelem szinte szó szerinti átvételében —, de ha követni 
tudjuk a mélyebb áramlások útját is, észre kell vennünk, hogy 
a Külvárosi éj, a Holt vidék, a Téli éjszaka, a Város peremén, a 
Tiszazug alatt ott lélegzik a Puszta télen, a Kis-Kunság, a Kutya-
kaparó természetet és társadalmat egymáson átvetítő, azonos 
költői szemlélete. Valami nagy folytonosság, hullámokban 
érkező erő. 

Hogy a tízes, a húszas, a harmincas években más idők jár-
tak Magyarországon? Hogy a forradalomnak másféle láb-
dobaját lehetett hallani, mint korunkban? Hogy Petőfi akkor 
még szikrázóan bent volt az idegekben, a levegőben, illetve, 
hogy ő maga volt a levegő — ki tagadná? Ki tagadná, hogy aki 
őt idézte, mindig valamiféle sürgetés, robbanásig feszült vá-
rakozás nevében idézte? Valami előtt — mindig hadüzenet-
ként. Ady, Petőfi nem alkuszik írásában Ady nem alkudott. 
És Illyés Petőfije se költői életrajz vagy tanulmány-remeklés 
csupán, hanem röpirat. Ugyanabból a mélységből szól föl, 
ahonnét a Puszták népe is. 

Vajon egy mai Petőfi-tanulmány lehetne-e adysan keserű, 
dühös, kihívó, büszke, hódoló, hajthatatlan? Vagy akár illyé-
sesen kemény, világos, célratörő? 

N e m lehetne! 
De nem azért, mert Petőfi lett időszerűtlen, hanem mert mi 

vagyunk. Mi, jóLnevelt utódok, beszűkültek, sebtapasszal 
leragasztott vezuv-szájúak, mással s magunkkal kiegyezők. 
Persze, ne higgye senki, hogy ezerkilencszázhetvenkettőben 
Petőfi sétápálcáját irigylem, amelyből kissé babonásan, de 
isteni mutatóujjként, szárnyas tőr repült elő egy márciusi na-
pon. És azt s higgye senki, hogy őt irigylem, véres napokról 
óhajtok álmodozni. Petőfi forradalom nélkül is forradalmár 
tudott lenni. Ismerjük ezernyolcszáznegyvenhatos keltezésű 
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verset : „Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek / Az emberiségért 
valamit!" A huszonhároméves költő akkor írja ezt, amikor 
már alapjaiban megújította a magyar költészetet. Honné t 
miért ez a világot körülfelhőző sóvárgás? Sóvárog, mert igazi 
hódító alkat. Ha belekezd valamibe, nem hagyja abba. A siker 
igazolása is csak arra kell neki, hogy túlléphessen a sikeren. 
Végülis örülhetne: egy új, egy sosem-volt költői irányzat, a 
népiesség győz általa ; hogy a múzsák egyetlen intésére költöz-
tek le a Helikonról béresek, pásztorok, betyárok és vándor-
színészek mellé szegődve. De előtte — a magyar irodalom 
legnyitottabb költője előtt — csak annak van igazi értéke, 
amiről mi dönthetjük el: mivé legyen. Ezért a dolgokkal való 
örökös szembesülése, összeszikrázása. Semmit se hagy ítélet 
nélkül, mindent átlelkesít, mintha ős-gondolkodó gyanánt 
vallaná, hogy az ember nem más, mint a természet maga, azzal 
a különbséggel, illetve ráadással, hogy az ember tudja is ezt. 

Érdemes lenne kiválogatni s egymás mellé tenni azokat a 
verseit, melyekben — mint például a Megunt rabságban, a Dala-
imban, a Lennék éti folyóvízben — képzelete, idegállapota egyik 
természeti képről a másikra, a harmadikra, az ötödikre, a tize-
dikre ugorva tör a teljesség felé. Saját kiteljesedése révén az 
emberi teljesség irányába. 

Petőfit ez a csillapíthatatlan mozgáskényszer, ez a végig-
befutott utak mámora mutatja olyan forradalmárnak, mint 
amilyen a Nemzeti dal szavalása, vagy a sajtószabadság kiki-
áltása közben elképzeljük. Különösen, ha leállás nélküli célra-
töréséhez magunkat mérjük hozzá; magunkat, akik többnyire 
csak félutak hősei vagyunk, akik csak kezdeni tudunk nagy-
szerűen, de a befejezést már elkapkodjuk és a végzetnek en-
gedjük át. 

Már csak ezért is vallom, hogy Petőfi legforradalmibb képes-
sége nem a politikusi volt, nem a népfelséget hirdető, vagy 
a csatadalt fújni tudó, hanem a teljességet akaró ember szen-
vedélye és hite. Az idő minden pillanatában ugyanazzal a fű-
töttséggel létezni. Tágulni, jelenlenni, kapcsolódni, mert ön-
magában semmi se megnyugtató. Talán ő tudta egyedül, hogy 
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március tizenötödike fabatkát sem ér az egész ország forradal-
masítása nélkül. Ugyanígy a népies költészet, a nép teljes föl-
szabadítása nélkül. S ki az, aki a legnagyobb fényű jelenbe 
se vakul bele? О , a Huszonötéves. Először teremt a történel-
münkben múltat romantika nélkül. A forradalmi időkhöz 
méltó előidőt. A nemesi, a nemzeti történelem helyébe népibb, 
nyersebb, szálkásabb, egy egészen más kiindulású történelmet 
— Dózsát és Rákóczit állítva eszményképül. Még ma is föl-
foghatatlan, hogy ez a minden ízében élményköltőnek szá-
mító fiatalember milyen módszeresen, milyen tudatosan és 
tévedhetetlenül teremt hagyományt. Hallgassuk csak, mit ír 
negyvenhétben Aranynak: , , . . . En Dózsát a magyar történet 
egyik legdicsőbb emberének tartom és szentül hiszem, hogy 
lesz idő, (ha fönnmarad a magyar nemzet) midőn Dózsának 
nagyszerű emlékszobrot fognak emelni, és talán mellette lesz 
az . . . enyém is." 

Ez az előre-hátra terjeszkedő ösztön, ez a teljességvágy fogja 
át Petőfi egész életét, magatartását, esztétikáját. A disznótorok, 
a dohányvágó béresek ugyanolyan természetesen elférnek 
világában, élnek és mozognak benne, ahogy Shakespeare, 
Goethe vagy Napóleon. Tehát még témáiban is az egyenlőség 
híve. Nem ismer másféle rangsort, mint a szeretet, a rajongás, 
az undor és a gyűlölet rangsorát. Amit lát: megnyeri magának; 
amihez hozzáér: megváltoztatja. Az emberi nagyságot is úgy 
szemléli, mint mondjuk a Tiszát. Bem dicsőítésére ugyan-
abból a mélységből merít szavakat, mint az Alföld, vagy a 
szabadság dicsőítésére. Ez azonban nem azt jelenti, hogy Petőfi 
összemossa a határokat, az értékeket, hanem hogy egyiket 
a másikkal egészíti ki. 

Költészete így egészül ki prózájával. Költői cselekvése a 
tényleges, a valóságos, a szavakat követő cselekvéssel. Sőt, 
Petőfi élete maga: kiegészülés. „Vannak hamis próféták, akik 
I Azt hirdetik, nagy gonoszan, / Hogy már megállhatunk . . . " 
Petőfi dühösen vágja rá, hogy hazugság, szemtelen hazugság. 
A reformkort így tágítja a forradalom irányába. A forradalmi 
napokat a szabadságharc irányába, honnét a világforradalomra 
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is odalátni. Kossuth kiegészülése is ő és Széchenyié is. De ugyan-
így a márciusi fiataloké is. Menjünk és kényszerítsük rá a cen-
zort, hogy engedélyezze a Nemzeti dal és a Tizenkét pont ki-
nyomatását? Petőfi itt szól közbe: ne menjünk, jelentsük 
inkább ki, hogy semmiféle cenzort nem ismerünk. 

A mindig hiányzót, a mindig szükségest képviselte, azaz 
a szükségszerűt. Sokat vitatott egyszerűsége is ezzel kapcsola-
tos. Azt akarta viszonthallani versben, amit a kortársak köl-
tészetében nem hallhatott. A hős honfoglalók helyett azoknak 
a hangját, akiknek éppenséggel hónuk se volt. Népisége nem 
a népköltészet égigérő fája, mint ahogy sokan vallották, hanem 
— Illyést idézve — az a soha nem hallott hang, amelyen a nép 
nevében, a nép eszejárását követve megszólal. Ki ne ismerné 
az Aranynak írt levél idevágó sorait: ,,Ha a nép uralkodni 
fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is ural-
kodjék s ez a század feladata." 

Az efféle egyszerűség, mondjuk ki határozottan, a világ-
fölforgatók s a világteremtők egyszerűsége. Akik ilyen mon-
datokat írtak falakra, könyvekbe, égre, sose úszták meg szára-
zon, mert a legbonyolultabb dolgokkal kellett szembe fordul-
niuk: a hatalommal, a szolgaság érzésével, felhő-gyártással, 
képzelet-gyártással, önmagukkal s cifra mellébeszélésekkel. 
Petőfi sokszor dicsért és sokszor ócsárolt egyszerűségét talán 
ezért nem éreztem én puszta stílusnak soha, ellenkezőleg a 
külső és a belső bonyolultságokon aratott győzelemnek tar-
tottam és tartom. Olyan életerőnek, amely nemcsak a nyelv-
ben, hanem az élet minden mozdulásában és szisszenésében 
megnyilvánul. 

De végül is egyszerűség-e Petőfi egyszerűsége? Köznapi-e, 
csökkentett-e, kopott-e? A szövegmagyarázók százhúsz 
év után kissé sápadtnak mondják. Túlzottan egyértelműnek, 
titoktalannak. Azt bizonygatják, hogy ami valaha a csodája 
volt, mára a csoda hamuja lett; hogy Vörösmarty is, Arany 
is sokkal rejtélyesebb, lucskosabb, telítettebb nála. Hát még 
Csokonai ! 
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A szövegösszehasonlítások alapján kétségtelen, hogy nyelvi 
erejük, hasonlat-teremtő képességük árnyaltabb és erőtelje-
sebb Petőfinél. Míg Vörösmarty az érzelem-, az indulat-, a 
mondat-alakítás Oedipusz királya, addig a fiatal Petőfi nyereg-
ből hadakozó Szent Györgynek tűnhet. Legalábbis látszatra. 
Mert ki merné jó lélekkel bizonygatni, hogy egy költő gazdag, 
feszült, sejtelmekkel és drámával átitatott világát csakis a nyelv-
ben találhatjuk meg? Hol marad például egy mű legmagasabb-
rendű formája: a szerkezet? Hol a költő mellőzhetetlen és 
sorsra méretezett viszonya a költészethez? „Egész vigasztalan 
nehéz és szomorú magyarságommal udvarolok Petőfi emléké-
nek azért — írja Ady —, mert nem tudott csupán versíró 
lenni." Akarjuk vagy nem akarjuk, ez mégsem azt jelenti ki-
zárólag, hogy a versírás mellett Petőfi még politizált és szere-
pet is vállalt, hanem hogy tehetségét utánozhatatlan érzékkel 
fordította szembe a költészet örökös csábításával: mindent a 
versen belül csinálni meg. 

Szemünk előtt zajlottak és zajlanak a húszadik század nagy 
háborúi és rombolásai a művészetekben. Talán túlságosan 
is sűrűn csattannak föl a jelszavak: A költészetet a költészet 
eszközeivel söpörni el! A festészetet a festészet eszközeivel! 
Mi lenne egyszer, ha Petőfi „költőietlenségére", faragatlan, 
áttetsző, beszéd-folyású verseire is így tekintenénk. Rög tön 
keményebb szél vágna bennünket mellbe s a szánionkért 
bonyolultság tüske-gubancai is a testünkbe szúrnának. Elég 
egyetlen ellentmondást kihantolni. Az, hogy Petőfi végül is a 
világosság és az egyértelműség vértanúja lett s hogy abba halt 
bele, amiért élni akart, cáfolhatatlan bizonysága az életét s élet-
művét belülről irányító ideg-katasztrófáknak, bonyolult vég-
leteknek. Rimbaud, a világirodalom másik suhanc lángelméje, 
ki Petőfihez hasonlóan a szó és a cselekvés istenkísértő egységére 
vágyott, csalódva a szóban, a cselekvést választotta szikár 
megoldásul. Petőfi végigjátssza a lehetetlent: megteremti a 
szó és a cselekvés folyton villámló összhangját, a megélt élet 
és a megélt költészet egységét ugyanazon az időn belül s őrzi 
is haláláig. 
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Mi ez, ha nem kivételes teljesítménye a világirodalomnak! 
Mi más, mint a körbetáncolt titok maga ! 

Nem értem s nem is akarom érteni azokat, akik szívesen 
akadnak fönn suta rímeken s a nyelv laposabb fennsíkjain 
taposnak akkor is, amikor hegymászók lehetnének. Petőfi 
időszerűsége épp a nagyság, a nagyság megnyilvánulása. Aki 
ezt nem látja, semmit se lát. Ami pedig a mai szemnek, a mai 
fülnek, a mai agytekervényeinknek valóban hiányzik belőle: 
a mi erőnkből, a mi bonyolultságainkból mindenkor pótol-
ható. Mert Petőfi — akárcsak egy mítoszi alak — újra és újra 
fölkínálja nekünk sorsát: az emberi teljességet. 

CSORBA GYŐZŐ 

r. Másutt elmondtam már, hogy gyermekkoromban csalá-
di könyvtárunk három alapkönyvből állott: az egyik az 1848/ 
49-es szabadságharc Jókai-szerkesztette emlékalbuma volt, 
a másik a Tolnai Világtörténelmének a francia forradalom-
mal foglalkozó kötete, a harmadik pedig egy Petőfi összes. 

Attól kezdve, hogy megtanultam olvasni — s ez már iskolás 
éveim előtt bekövetkezett, mert apám címfestő, illetve betű-
író volt, s egyszerűen rám ragadt a betűk ismerete — ez a 
három könyv lett a legkedvesebb olvasmányom. Sok Petőfi-
verset, az egész János vitézt például betéve tudtam. 

Petőfit azután se tettem le: tizennégy-tizenöt éves koromig 
sokat forgattam, s akkori verseim igencsak petőfiesen hangzot-
tak. 

Majd váratlanul „kinőttem" belőle. Mind ritkábban vettem 
elő. Nagy lírai kalandjaim ekkor Ady Endre, majd valamivel 
később József Attila, még később Weöres Sándor voltak. 

1953-ban, a költő születésének 130. évfordulóján megkértek 
a pécsi központi ünnepség emlékbeszédének elmondására. 
Igen alaposan és gondosan végigolvastam ismét úgyszólván 
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összes művét. Azt hiszem, azóta él bennem — most már tuda-
tosan és végképp megdönthetetlenül — kivételes nagysága és 
a hála iránta gyermekkorom rengeteg öröméért. 

2. A zseni mindig időszerű. Hogy miért, azt már sokan 
és sokszor kifejtették. S mert Petőfi zseni, azért ő is időszerű. 
Mindig. Most is. Közelebbről? Olyan lényeges dolgokat 
tudott és fogalmazott meg művészi módon, amik az időn, 
téren, nyelven túli, de korántsem absztrakt embernek egysze-
rűen természeténél fogva „szívügyei". Amiket nem kerülhet 
el egyetlen eföldi homo sapiens sem. Persze lehetne elmélkedni 
Petőfi „napi" aktualitásáról is. Azt hiszem, ez fölösleges, mert 
belefér az előbbibe, sőt esetleg eltereli arról a figyelmet. 

3. Mai ifjúságunkban nemcsak Petőfi költészetével szemben 
van idegenkedés, hanem mindenfajta költészettel szemben. 
Szinte közhely, hogy a líra egyre inkább kiszorul az emberek 
életéből. Nyilván a fiatalságéból is. 

Petőfi esetében legfeljebb arról lehet szó — dehát itt megint 
nyilván nemcsak Petőfiről, hanem általában a régebbi költé-
szetről kell beszélnünk —, hogy örök lobogása, szertelensége, 
nagy gesztusai, tehát lényegében külső „romantikája" a mai 
fiatalság földönjáróbb, realistább, s a pátoszra olykor gyanak-
vással tekintő életstílusától kissé távol esik. 

Ellentmondás ez azzal, hogy ugyanakkor Petőfi ma is idő-
szerű? Egyáltalában nem. A „ruha" könnyen félrevezeti a 
szemet: de meg az időszerűség sokkal mélyebb valami, sem-
hogy mindig fölismernék. 

Végül: ki tudja megmondani, hogy a Petőfitől „idegen-
kedő" mai fiatalnak mégis hány véleményében, döntésében, 
mozdulatában bújik meg Petőfi? 

4. Minden igazán nagy líra — mint minden igazán nagy más 
művészet is — : forradalom. Robbanóanyag statikusan és 
robbantás dinamikusan. De olyan robbantás, amelyik a régi 
romjait újabb rendbe szerkeszti. Petőfi költészete szintén rob-



Petőfi — in a 43 

banóanyag volt, és robbantott is. Utána nem lehetett úgy foly-
tatni a magyar lírát, ahogy előtte művelték. 

5. Nagy alkotó-egyéniségeknél gyakran jelentkezik az 
elfogultság szinte már-már támadó erőszakossága. Petőfinél is 
tapasztalható hasonló jelenség. Ha az ő szemével néznék, kény-
telen lennek azt mondani, hogy a tőle teremtett költőideál 
más költőtípusokat kizár, vagy legalábbis elutasít. 

De ha Petőfit mint költőtípust a leglényegesebb összetevői-
ben próbálom felfogni, akkor a kép egészen más. A hatalmas 
teremtő fantázia, a nagyon árnyalt és f inom érzelemvilág, az 
igen erős erkölcsi érzék, a költészetbe és a saját küldetésébe 
vetett makacs hit — : mind-mind olyan tulajdonságok, melyek 
végül is gyakorlati megjelenésükben esetleg Petőfiével szinte 
azonos módon megvoltak egy-egy olyan költőben is, akit 
pedig Petőfi megtagadott. Gondoljunk csak Petőfi híres 
Goethe-viszolygására, s ugyanakkor Goethe és Petőfi költői 
erényeinek sokszálú rokonságára! 

Vagy nézzük például Babitsot! Aligha a Petőfi-féle költő-
ideál. Poéta doctus, erősen intellektuális. Es mégis. . . Nem 
vallomás-e szinte a Petőfi koszorúi a Petőfi-féle költőideál mel-
lett? 

A lángész — még ha összességében egyéniségének ereje 
miatt egyszínűnek látszik is — sohasem homogén. A hetero-
gén alkat pedig a legkülönfélébb örökösöket, rokonokat 
viseli el. 

ENGL GÉZA 

Szüleim szívesebben beszéltek németül, mint magyarul, 
költőik Goethe és Heine voltak. Engem Petőfi tett magyarabb 
magyarrá. Petőfi nem a költőt jelentette, versei nem versek 
voltak, Petőfi a levegő volt, versei az étel. Megszerettem az 
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Alföldet, a rónát, a parasztot, mindazt, amit mint városi gye-
rek, csak sokkal később ismertem meg, és a délibábot, amivel 
soha az életben nem találkoztam. 

Épp ilyen észrevétlenül lettem „hazafi", a szabadság, az 
egyenlőség, a demokrácia rajongója — Petőfi által. Ezek gyer-
mekkori emlékek, de nem múltak el ; élmények, tanulmányok, 
tapasztalatok nem nyomták el Petőfit, és ma is csak azt tudom, 
hogy Petőfinél kedvesebb, hozzám közvetlenebbül szóló költő 
nincsen. Ami nem Petőfi — az irodalom, Petőfi — az más. 
Miért? Mert a költészetben a spontaneitás hat rám leginkább, az 
érzés inkább, mint az értelem. 

Érzés, reflektált érzés, intellektus, gondolat — kizárja egyik 
a másikat? Vagyis: a Petőfi által megteremtett költői ideál 
kizár-e más költői típusokat? Korántsem. Petőfi maga is írt 
gondolati verseket (pl. A bánya), és becsült más, nála kevésbé 
spontán költőket. Kizárja a Heidenröslein Goethéje a Römische 
Elegien Goethejét; a korai versek Rilkéje a Dtiineser Elegien 
Rilkéjét? Kizárja Ady Babitsot? 

Kár volna, kár minden beszűkítésért, kár, ha Petőfi elvesz-
tette volna aktualitását — közvetlensége, magától értetődő 
költőisége, de politikai eszméi miatt is —, kár volna, ha a mai 
fiatalság valóban idegenkednék Petőfitől. Ha így van, idegen-
kedésük hasonló a kortársi kritikusok idegenkedéséhez, akik 
magukat felsőbbrendűeknek érezték Petőfi póriasságánál. Igen, 
sok minden lett azóta a filozofikus, a szimbolisztikus, a pszicho-
analitikus, a szürrealista, a szorongásos, az absztrakt költészet-
ben —, milyen szimplának tűnik ehhez képest Petőfi, de még 
Vörösmarty nagy verseihez képest is. Nem lehet azonban el-
felejteni, hogy minden magyar költő Petőfitől tanult és tanul-
hat versben beszélni, versben mint természetes közegben élni. 

Nem hagyott el Petőfi-szeretetem életem során sohasem, 
ha nem is volt az mindig egyformán eleven. Aztán két ese-
mény jött közbe. Néhány év előtt egy kötetre való Petőfi-
verset kellett összeállítanom német fordítás részére és a for-
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dításokat Martin Remané az én sugalmazásaim felhasználásá-
val készítette el. Ehhez el kellett olvasnom körülbelül minden 
Petőfi-verset és mintegy kétszázat boncolnom, értelmeznem, 
megértetnem egy jó költővel, aki nem tud magyarul. Sok idő-
be tellett, néha bosszúságot is okozott az együttműködés, de 
az eredmény egy igen szép német Petőfi-kötet lett a világ szá-
mára; az én nyereségem: régi Petőfi-szeretetem igazolása. 
Nem fedeztem fel újat, de mindazt, amit tudni véltem, újra 
megtaláltam. Hogy mi mindent, azt vagy így, egy pár szóban 
lehet jelezni, vagy csak nagyon hosszan kifejteni. De azért 
újat is fedeztem fel a magam számára, például ezt a nyolcsoros 
verset 1846-ból: 

Hová lesz a kacaj, 
Hová lesz a sóhaj, 
Ha hangja elenyész? 
S hová lesz az ész, 
Midőn már nem gondolkodik? 
S a szeretet, 
S a gyűlölet, 
Ha a szívből kiköltözik? 

És aztán jött a második esemény. A Petőfi-évre készül egy 
kötet, túlnyomó részt Petőfi prózai írásaiból, ami több nyel-
ven fog megjelenni. Ezek németre való fordítását magamnak 
kértem. Mert csak most vettem észre, hogy Petőfi a legjobb 
magyar prózaíró volt a maga idejében és még nagyon sokáig. 
Cikkeit úgy olvassuk, mintha mai író (kitűnő író) írta volna. 
Csak sokkal bátrabban írt. És frissebben a korabeli prózaírók-
nál is, például Jókainál. Élvezet ilyen jó szöveget fordítani. 
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GARAI GÁBOR 

Egyszer már meg kell vallanom: Petőfi költészete sokáig 
csak kötelező tananyag volt nekem. A középiskolában nem 
tudtam a közelébe férkőzni — később kellett újra fölfedeznem 
a magam számára. Pedig jó tanárok tanítottak. Horváth Richárd 
tanár úr például az órákon is, az önképzőkörben is serkentett, 
méltányolt minden eredeti gondolatot, minden merész, rend-
hagyó kísérletet. Bizonyára Petőfit is jól, korszerűen tanította 
(valószínűleg én figyeltem rosszul). De hát — Petőfi volt a 
hivatalos tananyag. A kötelező, a megfellebbezhetetlen. Az 
elénk tett étel, amit meg kell enni. Méghozzá a Szent István 
Társulat kiadta tankönyvek tálalásában, eléggé fűszcrtelenül. 

Alighanem ez a magyarázata annak, hogy Ady vagy Juhász 
Gyula (akik igen vékonyan, s jobbára istenes verseikkel szere-
peltek a könyvekben), vagy József Attila, Illyés, Szabó Lőrinc, 
akik hivatalosan egyáltalán nem szerepeltek (csak mi „válasz-
tottuk m e g " őket érettségi tételekké, igaz, Terestyéni tanár úr 
segédletével) — sokkal izgalmasabbak voltak számunkra. 
Ok voltak minékünk a kor költői, akikhez közünk van; Petőfi 
a régi, a mindenestül elavult. Mi tagadás, én többnyire olyan-
nak láttam őt, amilyennek Babits festi meg a Kép egy falusi 
csárdában című versében (ma már tudom, hogy nem Petőfi, 
hanem hamis kultuszát gúnyolva): 

Petőf i önerét 
már t ja . 
Uj ja l a hon nevét 
áldja. 

És üdítően hatott rám — mert a hivatalos tananyag ellen-
tétét véltem fölfedezni benne —, hogy Szerb Antal magyar 
irodalomtörténetében „bá t ran" megfricskázza a nemzet 
szoborrá merevült nagy poétáját. 

Jó időbe telt, míg megértettem, hogy Petőfi nem merevült 
és sohasem merevülhet szoborrá. (Hacsak nem Ferenczy Béni 
csodálatos szobrában idézem meg alakját, mely semmiképp 
sem a merevség képzetét kelti.) De egyáltalán nem tartom szük-
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ségszerűnek, hogy minden új nemzedék a tanultak elfelejtése 
után, vagy éppen a tanultak ellenére fedezze föl magának — 
vagy ne fedezze föl soha? ! — Petőfit. (Persze nem állítom, hogy 
az én nemzedékemből mindenki így volt vele, de biztosan 
tudom, hogy nagyon sokan.) Pedig az a gyanúm, hogy Petőfi 
a mai középiskolások nagy részének sem jutott szíve közelébe, 
sőt — s ez talán még aggasztóbb — értelme közelébe sem. 
(Valahol a kényszerű kötelezettségek, a becsületszóra elfoga-
dandó értékek tudat-szférájában tanyázik.) Holott nyilvánvaló, 
hogy a mai tankönyvek sokoldalúbban, reálisabban mutatják 
be Petőfit, mint a régiek, és a pedagógusok — bármennyire 
divatos is manapság szidni őket — sem rosszabbak, inkább 
többnyire jobbak a régieknél. 

Mi hát a baj? 
Azt hiszem, a szemlélettel van a hiba. N e m a világszemlé-

lettel — általában —, hanem a költő-szemlélettel. Azzal a köz-
keletű — és a múltból s az idealista bölcselettől öröklött — 
misztifikáló hajlandósággal, mely azt sugallja, rámutatván a 
költőre, hogy: íme, a lánglelkű zseni ! A zseni, aki természe-
tesen tévedhetetlen, aki mindent eleve a legjobban tud, aki 
nem tehet róla, hogy ilyen csodálatos, hiszen szinte gondolkodás 
nélkül írja a verseit, csak úgy kapásból, egy betűt se javítva 
rajtuk. Aki hazafinak és világforradalmárnak, férfinak és ka-
tonának egyformán és magától értetődően a legjobb. 

A félistenné emelt — s eképp elembertelenített — Petőfivel 
van baj. Közvetlen testközelbe hozta őt bár Illyés Gyula Petőfije 
— az iskolában mégis a fellegekben lebegő csodalényként 
jelenik meg. Pedig éppen a kamasz-emberek azok, akik n e m 
szeretik a csodalényeket, nem hisznek bennük. (A kamasz Petőfi 
sem szerette őket s nem hitt bennük.) Más eszményekre vágy-
nak ezek a fiatalok, akik — az életnek talán legnehezebb idő-
szakában — sokszor erejüket meghaladó szellemi feladatokkal 
birkóznak; ezek a nagyon reálisan gondolkodó félkészfelnőt-
tek csak igazi, kiküzdött, megszenvedett teljesítményre tudnak 
tisztelettel és érdeklődéssel fölnézni. Mit kezdjenek egy olyan 
lángésszel, akinek az „isteni ihlet" súgott, s ő csak a kéz volt , 



48 Petőfi — inj 

mely lejegyezte a sugallatot? Mit kezdjenek a csalhatatlannal, 
a tévedhetetlennel? (Akinek egy-egy régies fordulatán — min-
dennek tetejébe — még kuncogni is muszáj. Mert kezet a 
szívre, ki várhatná cl bármely mai éplelkű kamasztól, hogy ne 
vihogjon, mondjuk, egy efféle versmondat hallatán: „szív, 
monddsza, mi bánta!") 

Erre a földre, ebbe a való, emberi világba kellene hát vissza-
hozni nekik Petőfit. Elmondván, például, hogy Shakespeare-
drámákat fordítani csupán „lánglélekből" akkoriban sem lehe-
tett, meg kellett tanulni hozzá az angol nyelvet és még sok 
minden egyebet, s Petőfi mindezt, igen fiatalon, derekasan 
megtanulta. El lehetne mondani azt is (bár ez csak föltételezés, 
de eléggé indokolt), hogy azok az egyszerre-kész, javíthatatlan 
kéziratok, meglehet, azért olyan makulátlanok, mert a költő 
folyton járta az országot, jobb alkalmatosság híján szekéren 
utazott, zötyögős szekéren azonban nem lehet verset írni — 
fejben viszont lehet (magam is kipróbáltam, ha nem is szeké-
ren, zötyögős személyvonaton) ; s mire a köl tő a vendégfoga-
dóba ért, a fejben megírt — és kicsiszolt, kijavítgatott — ver-
set csak „lemásolta" a papírra. 

És el kellene mondani mindenekelőtt, hogy Petőfi mindent 
tudott, amit európai költőnek akkoriban mestersége avatott 
gyakorlásához tudnia kellett s lehetett. Általános — tudományos 
és politikai — tájékozottság és „szakmai" fölkészültség dolgá-
ban egyaránt az élen haladt. Ez azonban semmiképp sem kiseb-
bíti veleszületett kivételes tehetségét. Ellenkezőleg, meggyőző-
désem, hogy a zsenialitás nem csupán a természet-adta képes-
ség — egyszersmind annak cselekvő megvalósítása is. A tehet-
ség önmagában puszta lehetőség; valóra váltásához munka, 
tanulás — és bizony : szívós szorgalom is — szükséges. Az igaz, 
hogy a költő születik ; de csak annyiban, igaz, hogy csupán 
tanulás és szorgalom által nem válhatik senki költővé ; ám nem 
válhatik azzá — igazán naggyá — pusztán ösztönére, adott-
ságaira hagyatkozva sem. S Petőfi erre is példa. 

Kísérletképpen — szinte statisztikai módszerrel — újra-
olvastam, találomra, Petőfi egyetlen évének termését, az 1845-
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ös évét. (Átlagos évnek mondható, sőt, némely szakértők sze-
rint — kik a Cipruslombok... verseire hivatkoznak — Petőfinél 
ekkor épp a hanyatlás jelei mutatkoztak.) Ebben az esztendő-
ben 168 verset ír a költő (heti átlagban több mint hármat, 
összesen körülbelül 4000 sort). Vannak köztük kiemelkedően 
nagy versek, vannak jók, közepesek, jelentéktelenek. Egyetlen 
olyan sincs, amelynek legalább három—négy sorában föl ne 
fedezhetnénk a nagy alkotó tehetség kezenyomát. Ellenben 
kötetrevaló azoknak a száma, amelyek az életmű legjavához 
tartoznak. A teljesség igénye nélkül sorolom: A magyar nem-
zet, a Cipruslombok jónéhány darabja (Petőfivel mondom: „Én 
nem tudom, hógy mi okból szeretem, de szeretem" őket), 
Téli világ, Orbán, Mi kék az ég!, Magyarország, Az erdei lak, Egy 
asszonyi állathoz, Fekete kenyér, Búcsú Kunszentmiklóstól, Kép-
zetem, Fa leszek, ha..., Falun, A jó öreg kocsmáros, Piroslik már a 
fákon a levél..., Az utósó ember, A négyökrös szekér, A magyar 
nemes, A csárda romjai, Remény, A hazáról, Álmaim, Szemere 
Pálhoz, Téli éj. 

Figyeljük csak, hány húron és hány hangnemben játszik, s 
mégis — vagy éppen ezért — milyen összetéveszthetetlenül 
azonos önmagával! ír a szerelemről: gyászolva, keseregve, 
gálánsán udvarolva, csipkelődve, fenyegetően. ír a hazáról: 
szerelmes féltéssel, ostorozó háborgással, a szűkebb haza tájait 
és a család tagjait szemlélő gyöngédséggel. Megírja a nép nyo-
morát és a magyar nemes semmirekellőségét. Képzeletben 
szembenéz a halállal, az őrülettel; kimerészkedik az álmok vilá-
gába és a világmindenségbe; filozofál és játszik, dühöng és 
tűnődik, meghatódik és ironizál, üt és simogat. 

Tisztán — de kacér exhibicionizmus nélkül — megmutatja 
önmagát, személyisége teljes gazdagságában, s közben, egyál-
talán nem mellékesen, pontosan és szemléletesen tudósít arról, 
milyen volt itt akkor a világ, milyen volt Magyarország 1845-
ben. íme, így van jelen a természeti, társadalmi, nemzeti lét és 
a forradalmi világnézet korabeli egyetemessége akár ez egyetlen 
év Petőfi-termésében. Igen, akár egyévi termésében is annak a 
költőnek, akinek mindenhez köze van e hazában. 

4 Irodalomtörténet 
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És aki tökéletesen és korlátlanul birtokolja a szabatos, szem-
léletes kifejezés mesterségbeli eszközeit. S éppen mert korlát-
lanul birtokolja, könnyeden és változatosan használja is a nyelvi 
formai eszközöket. Olykor dísztelen, szinte szikár, fogalmi 
nyelven beszél — ha így tartja célravezetőnek; máskor, ha 
úgy kell, tündöklő képekben. Ilyen felejthetetlen képekben: 
„Mint tiszta hó a téli rózsaszálon: / Lengett fölötte a fehér halál. ' ' 
Vagy: „a megengesztelődött / Isten mosolygása: tündöklő 
szivárvány." Vagy: „Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön 
/ S vett a füvektől édes illatot." Vagy, az elképzelt Az utósó 
ember szemeiről szólván: ,, . . . amelyekből oly undorítón 
/ Nézett ki, mint a kéjleányok / A bordélyházak ablakából, / 
A gőg, irigység, elbizottság, / A megvetés, alázatosság." 

Folytathatnám még hosszan, de bízvást folytathatják helyet-
tem szerte e hazában mindazok, akik a ma is korszerű és mindig 
szeretetre méltó Petőfi hívebb megismertetéséért naponként 
fáradoznak. 

Még csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy csodá-
latos formai változatosság is jellemzi az 1845-ös év verseit 
(akárcsak, persze, Petőfi minden más évének termését). S ez-
úttal megint nem árt megjegyezni, hogy ez a mesterségbeli 
mindentudás sem csupán a poéta natus hozománya. A készség 
alapja nyilvánvalóan természetes adottság, de a formákat meg 
kell tanulni (a nép dalaiból, könyvekből, hazai és külföldi mes-
terektől), és gyakorolni kell. És Petőfi gyakorolta, lankadatlan 
kutató, újító szenvedéllyel (1845-ben már mesterként gyako-
rolta, sohasem öncélúan, mindig a hívebb, szabatosabb, a han-
gulatilag is legmegfelelőbb kifejezés céljára tekintve, tudatos 
műgonddal és páratlanul invenciózusan). A magyaros, hang-
súlyos versformákkal éppoly fölényes biztonsággal bánik, mint 
a különféle jambikus vagy trochaikus strófa-szerkezetekkel. De 
nem idegen tőle a német vagy az orosz költészetben oly gyak-
ran használt szöktetett jambus sem (jambikus és anapesztikus 
lábak többé-kevésbé szabad váltogatása). Egyszer méltóság-
teljes fegyelmezettséggel halad a felező tizenkettes (magyar 
alexandrinus) szabályos forma-ruhájában, másszor fürge szök-
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deléssel teremt egyéni és megismételhetetlen sor- és strófa-
képleteket. Kedveli a blank jambust, nem riad vissza a szabad-
verstől sem, de olyan, nálunk ritkán használt, raffinált formá-
ban is megszólal, mint a ritornell. (Frescoritornell) 

Vagyis : Petőfi nem csupán a korabeli magyar életről (s benne 
önmagáról, tulajdon bajáról-öröméről) tud mindent, de birto-
kában van mindannak a mesterségbeli tudásnak is, amit addig 
a magyar és az európai költészet felhalmozott, s aminek segít-
ségével a költő az élményt remekművé testesíti. 

És ez a kettős mindentudás, ez az egyetemesség számomra 
költészetének mindig újjászülető, legfőbb varázsa. 

Ezért hiszem, hogy Petőfi léte és ittléte, folyamatos időszerű-
sége nem rekeszt ki, de valójában nem is ölel magába más költő-
típusokat. Egyszeri és megismételhetetlen. Nem irányzat: 
maga a költészet mindensége. 

ALEKSZANDR GERSKOVICS ( M o s z k v a ) * 

Oroszország a maga történelmének nagy jelentőségű idő-
szakában ismerkedett meg Petőfivel. Számos történész foglal-
kozott már az 1859 és 1861 között kialakult forradalmi hely-
zettel, amely különösen kedvezett annak, hogy a magyar vér-
tanú-költő eszméi eljussanak orosz földre. Ez a „maximálisan 
kedvező" helyzet természetesen hasonló mértékben vonatko-
zott más országok és népek haladó szellemű költőinek meg-
ismerésére. Az orosz irodalom azokban az években szélesre 
tárta a kapuit minden irányban. Ez volt az az időszak, amikor 
az orosz közvélemény bíráló-értékelő szemmel figyelt a világ-
irodalomra, és Burnst meg Longfellow-t, Heinét meg Petőfit, 
Dickenst meg a hozzájuk hasonlókat választotta szövetségesül. 

* Részletek" Petőfi és a forradalmi Oroszországié, tanulmányból. 

2* 
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De még e nagyok sorában is különleges hely illette meg a 
magyar költőt. Meg merjük kockáztatni azt a kijelentést, hogy 
Petőfi a hatvanas évek orosz közvéleményének figyelmét nem 
csupán és nem elsősorban a költészetével vonta magára, amely-
ről Heine irigykedve írta, hogy „teljesen hiányzik belőle a ham-
letizmus", hanem mindenekelőtt személyiségével, a szó és tett 
tökéletes egységével, a magas értékű költészet és a hazafiúi 
hősiesség harmóniájával. Ilyen egyöntetűen leélt életet, költőt, 
aki ne csak megénekelje eszméit, hanem így harcoljon is értük 
— még előtte nem ismert a világirodalom. Az orosz forradalmi 
demokraták szemében a harcos költőnek ez az új jelensége az 
antik világ feledésbe merült esztétikai kategóriájának volt újjá-
éledése — a kalokagathia feltámadását látták benne — és ez volt 
az, amit olyan kivételesen sokra becsültek. . . 

Azt a magas irodalmi igényt, amelyet Csernisevszkij 1855-
1856-ban támasztott, aligha elégítette ki a korabeli írók közül, 
az oroszokat is beleértve, valaki is nagyobb mértékben, mint 
Petőfi Sándor magyar költő. . . . Petőfinek két költeménye 
jutott el hozzánk Mihajlov fordításában.Ezek: A dal és a Falu 
végén kurta kocsma (Mihajlov különleges jelentőséget tulajdo-
nított Petőfi-fordításainak, s azokkal már letartóztatása előtt, 
tehát 1860-ban foglalkozott . . . ). Kijelenthetjük, egyik sem 
tartozik Petőfi legfontosabb költeményei közé . . . Mégis, 
hogy éppen ezeket választotta ki Mihajlov orosz fordításra, 
különösnek és ötletszerűnek látszik — azaz létszanék, ha nem 
vennők figyelembe a kor kultúrtörténeti összefüggéseit. Elég 
azonban beleképzelnünk magunkat Oroszország akkori szel-
lemi atmoszférájába és megfigyelni, mit kaptak Pétervár iro-
dalmi körei a hatvanas évek elején, és Mihajlov választása már 
egyáltalán nem látszik különösnek — könnyen felfedezhetjük 
benne a korához fűződő logikai kapcso la to t . . . 

Úgy véljük, Mihajlov azért is tartotta oly jelentősnek A dalt, 
Petőfi e szerény versét, mert közel állott a kor szelleméhez, 
azokhoz az új esztétikai és etikai kapcsolatokhoz, amelyek a 
hatvanas évek Oroszországában művészet és élet közt létrejöt-
tek. Megnyilvánult ez azokban az újszerű hangsúlyokban is, 
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amelyeket fordításában elhelyezett, s az akkoriban oly kedves 
gondolatának felerősítésében: hogy az ember lelki fájdalmá-
nak oka az élet bajainak szférájában, a reális valóság elrende-
zetlenségének szférájában rejlik . . . 

Petőfi, aki annakidején azt írta, hogy „én az az ember va -
gyok, ki az igazért a szépet is feláldozom"; minden bizonnyal 
lelkesen írta volna nevét az orosz forradalmi demokraták . . . 
esztétikai programja alá. Mihajlov az időn és távolságon át is 
megérezte magyar pályatársának rokon lelkét. 

A realista esztétikának ugyanerről az álláspontjáról „a m ű -
vészet az élet tankönyve" álláspontról indult el Mihajlov, ami-
kor második ránk maradt fordítását készítette Petőfinek Falu 
végén kurta kocsma c. verséből. Mindenekelőtt maga a vers ki-
választása érdemel f igyelmet . . . Vajon az összes egyéb ver -
sek közül miért éppen ezt választotta ki? A választ ezúttal is a 
tartalom adja meg, ennek az első pillantásra helyi jelentőségű, 
életképszerű költeménynek a tartalma . . . Érthető, hogy e több 
szempontból kitűnő költemény nem hagyta Mihajlovot kö-
zömbösen. Meg kellett, hogy ragadja Petőfi gondolatának 
mély demokratizmusa és emberiessége. A szegények és gaz-
dagok bámulatos tömörséggel érzékeltetett viszonya mellett 
e költemény kulcsa a nép egészséges lelkülete, a népi erkölcs 
egyszerű természetessége — mindaz, ami igen-igen ritka az 
európai költészetben, és csak az élethez felemelkedő, fiatalnak 
megmaradt népek sajátja. Még nagyobb mértékben érdekel-
hette azonban Mihajlovot ebben a költeményben a paraszt és 
az uraság nyílt antagonizmusa, amely itt talán naiv oknál fogva, 
de a korszakváltás társadalmára igen jellemző módon az osz-
tálykapcsolatok új pszichológiája szerint érvényesül. Megvan 
benne a szegény emberek szolidaritása, megmutatkozik benne 
a nép szilaj, de a mások baját megértő lelke. Azt hisszük, ebben 
a költeményben Mihajlovot különösen az egyszerű nép ön-
tudatra ébredése ragadta meg ilyen közvetlen s ilyen költőileg 
könnyen érthető formában. Hiszen végelemzésben itt arról 
van szó, hogy a falusi mulatozók a szemünk láttára mennek át 
nemcsak külső, hanem belső változáson is. Zabolátlanságukat 
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jóindulatú, értelmes és öntudatos viselkedés váltja fel, s nem is 
annyira a kérlelő gyermek iránti szánalomból, mint inkább 
önmaguknak, tulajdon emberi méltóságuknak megbecsülésé-
ből . . . Igen valószínűnek látjuk, hogy Mihajlov még azért is 
éppen ezt a Petőfi-verset választotta ki, mert hangulati fővonala 
nagyon is rezonált egy 1859—1860. évi népi mozgalomra, 
amely Oroszországban még soha nem látott arányokat öltött 
és „Józansági mozgalom" néven vált ismeretessé . . . 1861 ele-
jén A nép ügye, A józansági társulatok elterjedése c. cikkében azt 
írta Dobroljubov: 

„A nép százezrei mintegy öt—hat hónapon át minden előzetes 
rábeszélés vagy kiáltvány nélkül a hatalmas birodalom minden sarká-
ban lemondtak a vodkaivásról." 

Mihajlov nyilván örült, amikor a magyar köl tő költeményé-
ben nemcsak stiláris szépséget talált, hanem aktualitást is — és 
nemcsak az egyszerű emberek életének természetes hangvételű 
ábrázolását, hanem a lelki gazdagságukon érzett őszinte örö-
met is, amely annyira összecsengett a jobbágyfelszabadítást 
megelőző idő orosz társadalmának hangulatával. Talán éppen 
ezért támadt fel Mihajlovban az a leküzdhetetlen vágy, hogy a 
vers szövegét közelebb hozza az orosz realistákhoz, és ezért fo r -
dította a magyar „kocsma" szót a jellegzetesen orosz „kabak" 
szóval. Mihajlov abban is közel állott Petőfi szelleméhez, hogy 
a mélyenszántó realizmussal az ábrándok magas röptét egye-
sítette. Jól mondta erről Selgunov : 

,,A hatvanas évek realistái szorosabbra fűzték a szót a tettel, mintha 
szó már nem is létezett volna számukra, azt már előt tük kimondták 
és nékik a földön már csak a tett maradt. N e m voltak ők elvont 
művészek, hanem a föld idealistái, hiszen Oroszországban sohasem 
voltak olyan idealisták, akik ennyire elfeledkeztek volna magukról, 
személyes hasznukról, személyes érdekeikről, mint ezek, a hatvanas 
évek úgynevezett »realistái«." 

Mihajlov volt Petőfi első oroszországi népszerűsítője, s az ő 
neve volt az, amely szélesre tárta az utat Petőfi költeményei 
előtt az orosz olvasóközönség szívében. Jobb útbaindítást 
maga Petőfi sem kívánhatott volna. 
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HERMANN ISTVÁN 

Az évforduló mindig számvetési alkalom volt. A mostani 
Petőfi évforduló különösen az. Mer t a panaszok egyre súlyo-
sabbak. Általában elpanaszolják, hogy Petőfi kiment a divat-
ból, nem kell az ifjúságnak stb. S ezért az általános hangulatért 
mindannyian felelősek vagyunk. Egyszerűen arról van szó, 
hogy a mai Petőfi kép — nem az, amit Pándi megrajzol, hanem 
az ami népszerűsítésben él — valóban divatjamúlttá teszi Pető-
fit. S ezt nem tudja másként tenni, mint úgy, hogy Petőfi 
alakját meghamisítja. Talán nem is szándékosan, hanem sokkal 
inkább a szellemi divatok törvényének engedelmeskedve. 

A szellemi divatok igen sokrétűen nyomják rá a bélyegüket 
a napjainkban kialakult Petőfi képre. Petőfi forradalmiságát 
középpontba állítani — ez helyes törekvés. De a szellemi divat 
nem a forradalmiságot állítja középpontba, hanem egy elvont, 
vértelen forradalmár-képet, a forradalom majdnem idegbajos 
akarását, egy neuraszténiás véznaságot. Petőfitől pedig mi sem 
állt távolabb, mint ez. Petőfiben nyoma nincs annak, hogy a 
forradalmi gondolat és a forradalom akarása pusztán valami-
féle forradalmiságra, valamiféle voluntarisztikus szellemi be-
szűkülésre vezetett volna. Ellenkezőleg. Petőfinél a világkép 
egészét koronázta meg a forradalmiság, értelmező és átstruk-
turáló pont volt, melyből visszafelé meg lehet érteni az egész 
világképet, de csupán egy pont, mely a világkép nélkül értel-
metlen. Egy olyan Petőfi, akinek a forradalmisága mögött 
nincs rétegzett világkép — se n e m Petőfi, se nem költő. Még 
akkor sem az, ha versekben fejezte ki önmagát. 

A forradalmiság formáüs felfogása azonban pusztán az 
egyik külső jele annak, hogy gyakorlatilag sokszor torz Petőfi 
képpel nézünk szembe. Mert a kérdés mindig a forradalmiság 
struktúrája, a forradalmiság tartalma marad. S az idő nem nagyon 
kedvezett ennek a tartalomnak. Mert a tartalom lényege nem 
pusztán az Akasszátok fel a királyokat!, hanem a Tiszteljétek a 
közkatonákat! is. Abban az atmoszférában, ahol megújuló pa-
nasz a munkáskéz, az egyszerű emberek lebecsülése mint álta-
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lánosan káros jelenség, nem véletlenül kerül ki az iskolaköny-
vekből a Tiszteljétek a közkatonákat!. Hivatalosan mindenki 
küzd ezellen a szemlélet ellen, gyakorlatilag azonban a Tisztel-
jétek a közkatonákat! mégis kimarad. És nemcsak ez a vers marad 
ki, hanem mindaz, amit ez a vers tartalmaz és intonál Petőfi 
költészetében, ami nem egyeztethető össze a „szegény nép" 
patriarchális megbecsülésével, a mosolygóan leereszkedő fej-
simogatásokkal, tehát mindazzal, ami közéletünkben negatí-
vumként és mégis általánosan jelentkezik. így a mindenki 
által ismert negatívumok érvényesülnek a Petőfi kép alkotá-
sában is, Petőfi ezért elvont bálvánnyá merevedik, nem pedig 
a kunyhók és a közkatonák énekesévé. 

Hozzátartozik ehhez az a nevelési elmélet is, és az a koncep-
ció, mely nem pusztán a pedagógiát hatja át. A nagy példa-
képek koncepciójára gondolok. Petőfi n e m nagy példaképeket 
alkotott, hanem észrevette a babérok lehullását is és tudta, hogy 
a terhek, a nehézségek hordozói, nem pedig a sütkérezők vagy 
a fénnyel bevilágítottak a fejlődés letéteményesei. Az a Petőfi 
kép, mely erről megfeledkezik, szükségszerűen beleillik az el-
vont ideálok megcsillantatásába és abba is, hogy Petőfiből 
ugyanolyan elvont ideált faragjanak mint amit faragni lehet 
Mátyás királyból vagy Nagy Lajosból. És a történelmi ideá-
lok sorába semmiképpen nem illik bele Petőfi. Benne semmi 
ideálszerű nincs, mert benne egyéniség van és az ideáltipológiá-
val éppen az egyéniségétől fosztjuk meg, mely egyszeri, utá-
nozhatatlan és nem is válhat eszményképpé. 

Az ideálnak nem lehetnek tévedései, s Petőfi sokszor téve-
dett. Az ideállá emelt forradalmár csak aszkéta lehet, s Petőfi 
bordalokat is írt. Az ideál tipikus forradalmár, csak célratörő 
és komoly lehet, Petőfinek pedig csodálatos humora volt. 
S amiről szintén megfeledkezünk, a közkatonák tisztelete 
mellett, az éppen Petőfi humora. Nemcsak az a humor, amikor 
a dicsőséges nagyurak hogyléte felől érdeklődik, és nem is csak 
az, amikor karakterrajzot ad a Pató Pálokról, hanem a népi 
humor az, ami hiányzik a mi Petőfi képünkből. De Petőfi 
humora egyszerre tudott népi és intellektuális lenni. Ő éppen arról 
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panaszkodik, hogy Okatootaia elmaradottságát mi sem jellem-
zi jobban, mint az, hogy itt nem nagy számmal lelhetők a köl-
tők, a művészek és más kapa-kasza kerülők. De mit mond ez 
a gondolat egy olyan közhangulatnak, mely meglehetősen 
ostobán és entellektüel fensőbbséggel azon panaszkodik, hogy 
nálunk mindenki tanulni akar és így nem marad, aki dolgoz-
zon? Ez a néhány száz évvel elmaradott közhangulat ostorozó-
dik Petőfi költészetében, s noha ma már az átlagember a szí-
nésszel kapcsolatban nem azt gondolja, hogy bizonnyal buk-
fenceket hány, de sokallja a kultúrára fordított pénzt, embert 
stb. S itt van Petőfi egyik legaktuálisabb vonása, melyet szintén 
nem merünk kihasználni. Hiszen Petőfi úgy volt népi költő, 
hogy a levágott sarjúrendeket a könyv soraihoz hasonlította, s 
nem pedig megfordítva, a könyv sorait a levágott sarjúrendek-
hez. Petőfi tehát hadat üzent az évezredes magyar kultúrálatlan-
ságnak és ennek a hadüzenetnek érvénye ma is megvan, csak 
úgy teszünk, mintha nem volna. De ha ezt nem ismerjük fel, 
akkor persze hogy nem aktuális Petőfi. Akkor nincsen mon-
danivalója. Ha úgy teszünk, minthogyha világméretekben 
kultúrfölényben volnánk (s a kifejezés nem véletlen) akkor 
Petőfi elavult. 

Es ha már ideál, akkor egyáltalán nem lehet játékos. Petőfi 
pedig a magyar irodalom játékos költői között is talán a lcg-
játékosabb. Lehet hogy latin-nemtudás okából vagy szent 
nevelési célok jegyében marad említés nélkül a Deákpályám, 
márcsak azért is, nehogy a sok szamár professzort a tanulók 
konkréten értelmezhessék, de ez nem magyarázza meg, hogy 
miért hanyagoljuk cl Petőfi egész költészeti virtuozitását. A 
Cipruslombok ciklusban található a Játszik öreg földünk... című 
vers, mely virág Etclke sírjára. Tehát nagyonis szomorú hang-
vételű és célzatú vers. De Petőfinél az öreg Föld a Nap fiatal 
sugarával játszik, enyelegnek egymással és csókolóznak is. Es 
ez a sajátság Petőfi egész költészetét olyannyira áthatja, hogy 
a játszi humor nélkül és humorérzék nélkül még a legtragiku-
sabb és legfilozofikusabb verseket sem lehet megérteni. Sőt mi 
több, még az sem árt, hogyha egy játékos fordulattal azt mond-
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juk: Petőfi ösztönösen fölismert olyan problémákat, mint az 
idő szubjektivitásának és objektivitásának egymáshoz való 
viszonya. íme: 

Förtelmes vén idő, 
Roszlelkü hatalom, 
Mint fogsz te futni majd, 
Ha én nem akarom, 
Mint fogsz te futni majd, midőn 
Velem lesz édes szeretőm. 

(Az időhöz) 

S végül pedig ismét csak rossz hagyományként Petőfit a 
népnemzeti egyszerűség alapján vagy majdnem a Karinthy-féle 
Egyszerűség alapján értelmezzük. Miért? A magyar irodalom-
történet nagyon régi babonája az, hogy a magyar költészetből 
hiányzik a filozófia. Gyulai Pálnak még küzdenie kellett az-
ellen, hogy Petőfi bölcseleti verseit nagyra értékeljék és szem-
beállította Petőfi filozófiai költészetével a puszták költőjét. 
Gyulai tehát még tudta, hogy Petőfi nem választható el gon-
dolatkörében hermetikusan az úgynevezett „Ifjú Németország" 
filozófiájától. Később azonban már legenda lett a puszták 
költőjéből, megtoldva azzal, hogy a magyar lélektől és így a 
magyar lírától is távoláll a filozófia. Holott a valóság az, hogy 
Csokonai óta a magyar költészet azért tudott mély lenni, mert filo-
zofikus volt. Nem mintha minden vers közvetlenül filozófiai 
kategóriákkal telített lett volna. Erről szó sincs. De Petőfi köl-
tészetében lépten-nyomon olyan gondolatokra bukkanunk, 
mint Az Ítéletben, ahol az emberiség története vérfolyamként 
tűnik fel és ahol a történelem menete a jó és rossz közötti végső 
harchoz vezet. S nem pusztán az iskolás kritikával való vita 
vagy az Arany Jánossal folytatott levelezés gondolati jellegű 
— a játékosság megtartásával — hanem úgyszólván Petőfi 
egész költészete. S mennyire más és aktuálisabb Petőfi kép 
kerekedne abból, ha Petőfi a gondolati értékeit humorával, játé-
kosságával, szemléletmódjával és érzelmi hullámzásaival együtt 
mutatnánk be. Forradalmiságát pedig úgy, mint mindennek 
következményét és végpontját. 
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S ne tévesszen meg senkit ennek a gondolatiságnak sőt néha 
szürrealista típusú hasonlatokra is indító szellemi elmélyedés-
nek értékelésében, hogy Petőfiben minden korosztály megtalál-
hatja magát. Amint Mozart mélységéből és muzsikájának gon -
dolatiságából mit sem von le az, hogy már öt—hat éves gyere-
kek szívesen énekelnek mozarti „fülbemászó" dallamokat, 
úgy hasonlóképpen a kisgyerekektől az idős „Hochentellec-
tuelig" mindenki élvezheti Petőfit. Ami először csak „fülbe-
mászó" volt, vicces volt, az később gondolattá érik és humorrá. 
S ebben áll Petőfi nagysága. De éppen emiatt a nagysága miat t 
nem lehet Petőfit részletekben bemutatni. Költészetének lényege 
az egyéniség egysége és hogyha megbontjuk ezt az egységet 
— éppen azt az elevenséget irtjuk ki, ami ma is és a jövőben is 
aktuális sugárzású. 

JANOSY ISTVÁN 

I . Még gyermekfejjel kedvenc költőm lett Petőfi. És ha 
mindent összeadok és kivonok (persze, vérmérsékletben, 
éthoszban közelebb áll hozzám Arany), ma is az. És ahogy 
öregszem, tudom, méginkább a kedvenc köl tőm lesz. 

Első élményeim alapján Petőfi egy életre Dosztojevszkij 
szomszédja lett szememben és lelki testvére. Fekete Sándor 
A vívódó Petőfi című tanulmányában (Kortárs, 1968. március) 
azt vitatja, hogy Petőfinek egész életre kiható élménye (trau-
mája) volt az akasztófa, illetve katonakorában az önakasztott 
társa látványa. Verseinek makacsul visszatérő motívuma: az 
akasztástól borzongás. És Dosztojevszkij egész életét meghatá-
rozó élménye : amikor kivégzés előtt állt és a halálos ítélet föl-
olvasása már elhangzott. Az apostolt és a Bűn és bűnhődést egy-
időben olvastam. így számomra mindkettő ugyanazt a tra-
gikus, komor légkört árasztotta. A nagyvárosi nyomor szívet-
tépő képei. Szilveszter családjának éhezése és Szonya család-
jának nyomora. A kisgyermekek kiszolgáltatottsága a romlott , 
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szadista felnőtteknek. Itt a részeges tolvajnak, ot t Marmeladov-
nak bíínbánatában is önigazoló belső monológja. Itt a házi-
tanító, ott Dunyecska kiszolgáltatottsága a tehetősségnek. És 
mindenek előtt a gyilkosság : vajon jogos-e a „morális patkány" 
megölése? Ezzel azonban a hasonlóság már megszűnt. Raszkol-
nyikov — magánindítékból — csak egy „magánpatkányt" ölt 
meg — néhány tucat adós nyomorgatóját; Szilveszter egy egész 
nép nyomorgatóját, a teljhatalmú zsarnokot. És Szilveszter 
annak tudatában ölt, hogy ezzel vége az ő életének is, Raszkol-
nyikov viszont szeretett volna menekülni a büntetéstől, sőt, hogy 
fölne fedezzék: megölte már a szemtanút is,az ártatlanLizavetát! 
De a két m ű fojtott, nyomasztó, tragikus légköre rám azonos 
hatást tett. És Dosztojevszkijnek egész életén át tartó életre-
halálra birkózását az abszolút Nihil-lei, olyan versekben fe-
deztem föl, mint a Világosságot! vagy az Igazság, alszol? 
Nem kétlem, hogy Petőfi hitt a Forradalomban és annak végső 
igazságtevésében. Erről tanúskodik Az Ítélet c ímű verse: „Mely 
eddig veszte örökké, / Győzni fog itt a jó. D e legelső nagy 
diadalma / Vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az Ítélet, / 
Melyet igért isten, próféták ajkai által. / Ez lesz az ítélet, s ez 
után kezdődik az élet, / Az örök üdvesség." Igen, ebben szilár-
dan hitt, de nem problémátlanul, holmi hurrá-optimizmussal, 
ugyanakkor éles szeme illúziótlanul nézett szembe a legkínzóbb 
kérdéssel, hogy a Lét: örök átalakulás; mindig, ami keletkezik, 
el is múlik, a fejlődés után szükségszerű a hanyatlás, a halál. 
„De hátha ugy vagyunk . . . , Mint a vándor, ki hegyre mászik, 
/ S ha a tetőt elérte, / Ismét leballag, / S ez így tart mindörök-
ké: /Föl és alá, föl és alá . . . / Irtóztató, ir tóztató!" (Világos-
ságot !). Madáchnak szemére vetik „pesszimizmusát", hogy 
az emberiség történetét, „fejlődését" az eszkimó-jelenettel 
zárja. Pedig ezzel a gondolattal minden józanul tűnődő ember-
nek meg kell birkóznia, hiszen a napenergia elfogy és a földi 
energiák, az élet hordozói is kimerülnek egyszer, a föld lak-
hatósága megszűnik, mégpedig — és ez a 20. század nagy 
fölismerése ! — ha valami emberfeletti erőfeszítést nem teszünk 
a természet elpusztításának megfékezésére — néhány nemzedé-
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ken belül. Petőfi ebben, ha lehet, még Madáchnál is sötéteb-
ben lát. „Midőn a földön még csak pár ember vala, / Már meg-
halt az egyik a másiknak általa. / Ábelt megölte Kain. / Ha a 
világ végén majd újólag / Két ember lesz a föld határain, / Ok 
is bizonnyal így egymásra rontanak. / S az, aki megmarad ott, 
/ Nőül fog venni egy vadállatot. / Talán e vadállatnak méhibül 
I A réginél szelídebb emberfaj kerül." Melyik költő mondta 
még ki ezt ilyen sikoltó-határozottan, hogy az ember nem csak 
szerencsétlen, hanem bűnös is, ösztönei romlottabbak vala-
mennyi állat ösztönénél: , , . . . mert hiszen az ember, / Hogy 
szenvedjen, csak azért született. / Mért vagyok én még a vilá-
gon, hisz már I Láttam mindent, mi látható van itt; / Látám a 
jónak örökös bukását / S a rosznak örök diadalmait. / — Hallot-
tam már az éhezők nyögését / S dorbézolási kurjantásokat, 
/ Hallottam már a csalogányt dalolni / És csörömpölni a rab-
láncokat. / Tudom, hogy így volt ezredév előtt s hogy / Ezred 
múltán is ekkép lenni fog . . . / Hát mért élek még? mért 
meg nem halok?" (Mért vagyok én még a világon...) A 
Sztavrogint formázó Dosztojevszkij kételyei ezek. Sőt : Camus-
nek és Beckett-nek is becsületére válnék ez a sötét távlat ! Mind-
az, amit Madáchnak szemére hánytak — ti. a sötétenlátást —, 
Petőfire még fokozottabban áll! Egyáltalán: Az ember tragé-
diájának sok mozzanata szétszórva megtalálható már Petőfinél. 
Ezzel nem kisebbíteni akarom Madáchot. Éppen nem ! Madách 
Petőfi egyenes folytatója. Petőfinek ez a töprengő világa — 
amelyet kamasz-világfájdalmamban oly mélyen átéltem a 30-
as években — a köztudatban teljesen feledésbe merült. Mind-
máig nem értem, hogyan történhetett ez? Hiszen Petőfi 
szöveg-szőttesének éppen ezek a legrikítóbb színei! Azt kell 
hinnem: aki őt holmi derűs ,,népköltő"-nek látta, vagy pláne 
zseni-álarcú problémátlan nyárspolgárnak, az valójában nem 
olvashatta cl összes költeményeit. Igen hálás vagyok Fekete 
Sándornak, hogy remek cikkében kamaszkoromnak ezt a ví-
vódó Petőfijét hívta elő a feledés sírjából. Persze, azért Petőfi-
nek is az a végső üzenete,hogy: „Ember küzdj,és bízva bízzál!" 
— egész élete és halála ezt példázza. De ez a hit csak „sötéten-
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látással", valami végső „heroikus rezignáció"-val hihető igazán 
és vívható meg: Az apostol, a Messiások önfeláldozásával. 
H o g y ez a borongós, felhős Petőfi milyen korszerű: egészen 
hasonló gondolatokkal éppen a fiatalok verseiben találkoztam. 

Nincs itt helyem felsorolni, ezen kívül még mennyi szálon 
kapcsolódik Petőfi a 20. századhoz. A népdalt nem a Herder 
—Goethe—Schiller és a német romantika idealizáló-eszteti-
záló módszerével használta föl, hanem Musszorgszkij és Bartók 
verista igényével. (A kortárs-kritika főleg emiatt hördült föl 
ellene.) János vitézében elsőnek tett kísérletet a magyar népmese 
verses földolgozására. Jellemportréi, táj- és népszokás-leírásai 
a 20. századi szociográfia sokoldalú érdeklődését előlegezik. 
Ha a külföldiek Magyarországon m é g ma is a csikóst, gulyást 
és betyárt keresik, azt jelenti, hogy hazánkról még mindig 
Petőfitől nyerték szociográfiai ismereteiket. A mai Ameriká-
ban úgy föllendült Protest és Confessional (önvallomás-) köl-
tészetnek megfelelőjét nálunk elsőnek Petőfi verseiben leljük. 
Plebejus realizmusa Wal t Whitmant előlegezi. Minthogy külső 
és belső élményeit naplószeríí hűséggel jegyezte föl verseiben, 
több kísérletet tett álmai leírására is (Almos vagyok . . . ) 
és ezzel a szürrealizmusnak előfutára. Ezeket valóban álmodta, 
bizonyítja, hogy magam is álmodtam ezekhez hasonló rém-
képeket. 

2. Közel áll-e a mai fiatalokhoz Petőfi? Sajnos nem. Egy igen 
színvonalas gimnazista együttesben (lehettek vagy 30-an) arra 
a kérdésre, ki a kedvenc költője, csak ketten szavaztak Petőfi-
re. Holott azt sem mondhatom, hogy nem érdeklődtek. Egy-
mást követték a színvonalasabbnál színvonalasabb hozzászólá-
sok és parázs vita kerekedett abból, vajon Júlia méltó felesége 
volt-e Petőfinek, vagy se, igazán boldoggá tudta-e őt tenni. 
Előkerültek házaséletüknek, mindennapjaiknak legapróbb rész-
letei (szerencsére Petőfi elcg közlékeny volt magánéletét ille-
tően), és a szenvedélyek úgy fölizzottak, hogy azért mégis az 
volt az érzésem, hogy Petőfi valahogy mégis ott él az i f jú szívek-
ben, azért még ma is besettenkedik majd minden lakásba, ahol 
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fiatalok vannak és „levágja magát a lócára", ha nem is a „leg-
nagyobb köl tő" cimkéjével. Persze, ez az intim közvetlenség, 
hogy Petőfi ma is „családtag", elsősorban Illyés Gyula remek-
lésének köszönhető — a magyar irodalom egyik legszebb próza-
költeményének —, amely épp elég részletesen foglalkozik a 
költő emberi arculatával és mindazokkal a személyekkel, akik-
hez ő mint fiú, férj, szerelmes, barát és munkatárs viszonyult. 
A személyes kapcsolat megvolna, de mintha elsorvadt volna 
az irodalmi, a szellemi kapcsolat. 

És ebben nagyrészt tankönyveink és az iskolai gyakorlat a 
ludas. Nagyon is csonka, egyoldalú Petőfi képet ad. Verseiből 
úgyszólván csak a publicisztikai és leíró verseket. (De hiszen 
erről már sokat írtak.) Petőfi akkor válnék igazán izgalmassá 
a mai fiatalok számára, ha gondolati és költői gazdagságának 
teljes színképét tárnánk eléjük és ők ebből kitapinthatnák azo-
kat az erős szálakat, amelyek a költőt közvetlenül kötik össze 
a 20. századdal. 

A FÉLELMES G Y E R M E K K O R B Ó L 
A KÖLTŐ MÉG ÉLT... 

Ú g y hordta magában a kényszer-halált, 
mint magzatát a megesett leány. 
Rágondolt minden órában, s falánk 
Khimérák rágták át meg át. 
Hisz táltos volt: látta előre 
élete minden pillanatát. 

És jött a Rém. M é g élt, amikor 
a tömegsírba vetették. 
Szók is: „Még élek!" — A szomjú por 
ráomolt. Élve eltemették. 

(Az iszony ősképeként rögződött 
egy kisfiú-szívbe hajdan ez: 
harcsa-tátó szájba pörögnek a göröngyök, 
kiguvadt szem még fényre les, 
tüdő leng, facsarul, mint halak 
teste kopoltyú-sujtás után; 
cincérinak még ránganak, — 
kigyófogta majom a fán. 
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A kisfiú sejti: rá is ez vár. 
Később e halált hány lidérc-éjjel 
látta, s nem értette soha, 
mért ölték ily hiéna-szenvedéllyel 
Azt, kinek áldás minden egy sora?) 

Miért nem csak örültünk, hogy miénk lett 
a mesebeli Legkisebb fiu, ki 
Sárkánytól királylányt szabadít, s az élet 
titkát bogozza érteni? 
Miért gyötör ték bürokrata-sakálok 
e kóchajú kreol legényt, 
aki úgy m o n d t a : „Én magyarnak állok, 
mert ez a nép a legárvább 
a föld kerekén!"? 

A halált, szegény, oly naivul vállalta, 
ha „gyáva" megtépte annyi agyar, 
ha példa kell, h o g y megmutassa: 
mégis csak ő az igazi magyar! 

S most nyakunkon a gyötrelmes felelősség 
csontkeze in tőn kéklik —, 

hogy az Apostol lelkét, Petőfi tiszta nyelvét 
őrizzük örökét ig! 

JEMNITZ JÁNOS 

I. Kiskamaszként az 1943—44-es években 13—14 éves 
fejjel, amikor sok társammal együtt hirtelen a nagy sorskérdé-
sekkel kerültem szembe, emlékezetem szerint Petőfinél na-
gyobb hatást tett rám a reveláció erejével ható Gorkij Any a ja, 
vagy Martin Du Gard A Thibault-csaUdja. Az apostolt viszont 
már ekkor is szívesen olvastam. Az első korai emlékek után 
Petőfi igazán akkor került hozzám közel, amikor nem sokkal 
a felszabadulás után megvásároltam Petőfi 1848-as naplórészeit 
— amit Kolozsvárott jelentettek meg. Hovatovább elhomá-
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lyosulnak az emlékek és nehezebb lesz a történeti atmoszféra 
felidézése, de 1946-ban a köztársaság kikiáltása a középiskolák 
falai között még politikai vitákat, hullámokat vert, s Petőfi-
nek e kérdésben volt mondanivalója akkor, amikor tanuló-
társaink még tömegével tűzték ki gomblyukaikba a kongre-
gációs jelvényt. 1947—1948 pedig már a centenárium jegyé-
ben állt. Már akkor is a történelem iránt érdeklődtem, s két 
kitűzött pályázaton is részt vettem. Az egyik a jobbágyság 
helyzetét volt hivatva tárgyalni a reformkorszakban és 1848-
ban, a másik kifejezetten az ifjúság szerepét 1848-ban. Monda-
nom sem kell, hogy a Petőfi-napló mindkét kérdésben fel-
becsülhetetlen segítséget 1 adott. Nemzedékünk 1945 — 1948-
ban minden szempontból lázadó volt, s Petőfi nekünk, nekem 
márcsak azért is rokonszenves volt! A virágmintás megoldáso-
kon túl minket éppeii a forradalom továbbvitele érdekelt, s 
minthogy fiatalok, s türelmetlenek voltunk, Petőfivel, a pesti 
„vörös flamingókkal' ' éreztünk ègyet, nemcsak a pecsovicsok, 
hanem a kormárty, iőt áz 1848-as Kossuth ellenében is. 

S még valami. Emlékszem, hogy nekünk még olyan közép-
iskolás tankönyvből kellett tanulnunk, amely nemcsak a leg-
újabb kor eseményeit negligálta vagy ábrázolta torzán, ha-
nem még a klasszikus francia forradalmat is egészében negatív 
jelenségnek mutatta, mintha annak legnagyobb, sőt egyedüli 
fegyverténye az egységes mértékrendszer bevezetése lett volna. 
Ez a szemlélet mélységesen felháborított, s ezzel szemben jó 
volt tudni, hogy Petőfi szobája fálára' a francia forradalom 
nagyjainak képét tűzte ki, s az idézett naplóban is nemegyszer 
a francia forradalom eseményeit idézte. A francia forradalom 
tanulságai ezekben az években számunkra még élőbbek voltak, 
mint az 1917-es forradalomé, amelyről a középiskolás ifjúság-
nak csak vékonyabb rétege kezdett tájékozódni. S Petőfi nem 
egy verse mikor mi ä mi magunk szintjén vitáztunk az iskolák-
ban, ifjúsági mozgalomban, forradalmi hitünket, reményein-
ket támasztotta alá à régivel az elavulóval szemben. Ezért Az 
apostol, A XIX. század költői számunkra nem egyszerűen vers 
volt a múltból, haneni egyúttal előremutató program is. 

5 Irodalomtörténet 
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2. Az aktualitás részben összefügg a már elmondottakkal. 
Az 1945 —1948-ban még programként ható száz éve megírt 
versek javarésze azóta tényleg nálunk megvalósult. Bár ezen 
a téren is néhány megszívlelhető gondolatot találhatunk Petőfi-
nél. Hogy ne menjek messzebb a naplónál, talán éppen azért 
mert március 15-ét még akkor a lelkesedés hevítette, s a forra-
dalom másnapját megérve látta, hogy a régi célkitűzések meg-
valósítása nem megy oly gyorsan és könnyen, versben és pró-
zában egyaránt szólt a mai terminológiánkkal élve „nehézsé-
gekről". A forradalom másnapján, pontosabban egy hónappal 
a forradalom után már így í r t : „borzasztó vasárnapi nép va-
gyunk", s az üres formák helyett a tartalmi kérdések foglalkoz-
tatták. О figyelmeztetett, a „respublikának nem az a főjelsza-
va" , hogy ,,le a királlyal", hanem a „tiszta erkölcs". Ezt alig-
hanem ma úgy mondanánk, hogy a szocialista demokrácia 
tartalmi kérdéseit tekintette igazán fontosnak. 

Ezek az összefüggések azt hiszem világosak, s ha gyakorlati-
lag talán nehezebben megoldhatók, elméletileg aligha vitat-
hatók. Összetettebb a nacionalizmus és internacionalizmus 
ügye. E kérdéshez ismét kettős időrendben közelítenék. „Vala-
mikor" 1945 — 1948 között a dolgok egyszerűbbnek tűntek, 
internacionalistáknak vallottuk magunkat, s éppen ilyen össze-
függésben emlékszem, ahogy idéztük Petőfi verseit, napló-
részletét az olasz háború kérdésében, amikor a magyar kor-
mányt is ostorozta, mert nem hívta vissza azonnal az olasz 
forradalom leverésére rendelt magyar huszárokat. Petőfi e kér-
désnél nem riadt vissza a „nagy szavaktól", s nagyon világosan 
fogalmazott: „azon vér pedig, mit ők az olaszok szívéből on-
tanak, Ábelvér, mely bosszúért k i á l t . . . bosszúért a magyar 
nemzet fejére". S ez a szolidaritásérzés úgy hiszem, ma is élő 
tanulság. 

Mindez azonban a probléma egyik fele. Már Petőfi korá-
ban is külön gondot okozott a dunavölgyi népek együttélése, 
s a nacionalista elvakultság lebontása éppen a saját portánkon. 
Petőfi etéren — ugyanúgy mint később Ady — a közeledést, 
az összefogást kereste. Árnyak ugyan mutatkoznak ezen a ké-
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pen, de jobbára akkor, amikor a magyar forradalom, s egyút-
tal az egyetemes haladás ügyét is féltette és ,,a magára maradó 
magyarokkal" szemben úgy látta, hogy a környező népek 
mind szembefordultak. A valóság akkor is összetettebb volt , 
mint a program. Petőfi válaszai azonban ettől nem lesznek 
kevésbé időtállóak és tanulságosak, ha olykor a harag és elke-
seredés indulatos kifakadásokra is késztette. S ezen a téren, 
éppen a környező népek megértése vonalán Petőfi ugyancsak 
nem avult el. 

Végül még egy gondolat. Az internacionalizmusnak mindig 
volt egy jelen, aktuális vetülete — 1846-ban ilyen volt a lengyel 
krakkói felkelés, 1848-ban az európai forradalom, s ebben a 
bécsiek és olasz forradalmárok megsegítése, aminek Petőfi 
mindig zászlóhordozója volt. (Az aktualitást etéren úgy hiszem 
nem nehéz felfedezni.) Ez az internacionalizmus jellegzetesen 
forradalmi volt, s nemcsak a nemzeti felszabadító harcokkal 
azonosítható. Petőfi lelkesedett az olaszokért, de a bécsi fel-
kelés, vagy a párizsi forradalom nem volt nemzeti színezetű, s 
a bécsiek, s párizsiak sorsát is szívén viselte. Az ellenfél számára 
a zsarnokság, elnyomás volt, a cél pedig az egyetemes, s etikus 
respublika. Vagyis nem pusztán a magyar, vagy más nemzeti 
igazságok mércéjén mérlegelte az eseményeket. 

Itt még egy gondolatra hívom fel a figyelmet, ami úgy 
hiszem szintén „aktuális". Míg a nacionalizmus érzelmi jelen-
ség, az internacionalizmus jellegzetesen értelmi, racionális. 
S ehhez tartozik a történeti tudat (persze a nacionalizmus sem 
választható el történeti tudattól). S ilyen szempontból érdekes 
lenne Petőfi történetszemléletét megláttatni. A francia forra-
dalomra már utaltam, amelyet iskolapéldának tekintett. Szere-
tettel szólt azokról is, akik a forradalom után a Szent Szövet-
ség éveiben küzdöttek a forradalmi gondolatokért Francia-
országban. De vajon hány magyar költő akadt, aki nemcsak 
Dózsa, hanem Spartacus emlékét idézte volna — együttérzés-
sel. Vagyis a történeti múlt ismerete és forradalmi értelmezése 
szervesen kapcsolódott Petőfi nap mint nap megnyilvánuló for-
radalmiságához, s az internacionalizmushoz. 

5* 
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3. A kérdésből már kiérzem a válasz felét: igenis, az ifjúság 
egy részében van idegenkedés Petőfitől. Ezután a kérdések 
egész sorát lehetne felvetni. Mennyiben játszik ebben szerepet 
a teljesen más kor, s itt nemcsak a társadalmi struktúrára gon-
dolok, hanem arra is, hogy ma már nehezebb nálunk „forra-
dalmárnak", „lázadónak" lenni mint akár a mi napjainkban 
1945 —1948-ban. De felvethető az a kérdés is, hogy az idegen-
kedésben milyen felelősség terheli az iskolás oktatást, mennyire 
tudja élővé, meggondolkoztatóvá tenni Petőfit. Közhely, hogy 
Petőfinek ezer arca van. Valamikor biztos népszerűbb lehetett 
a fiatalok körében a „reszket a bokor" Petőfije, s az óvódások-
nál az „anyám tyúkja" még mindig esemény lesz, miként a 
kisebbeknél a János vitéz és az István öcsémhez. De ha az ifjúsá-
gon az érettebbeket értjük — s a kérdéseket összeállítók nyil-
ván rájuk gondoltak —, akkor jobban kellene törekedni arra, 
hogy Petőfi arcának más vonásait is megvilágítsák. Ide, gon-
dolkodásának megértetéséhez kívánkozik, hogy a középiskolák 
felső évfolyamain kellő súllyal essék szó naplójáról és remekbe^-
szabott tájkép-versei mellett gondolkodtató költeményeiről. 

KAZIMIR KÁROLY 

Több Petőfi él bennem, de az igazit még mindig keresem. 
Azt a Petőfit keresem, akit Ferenczy Béni alkotott meg, nem az 
esküre emelt kezű, fürtös hajú, délceg daliát, hanem a földközeli 
keskeny vállú, görcsbe szorított öklű, elhagyatott vándort, aki 
konokul maga elé néz, akit húz a kardja és a sorsa. Ez a Petőfi 
nem élhet a Belvárosban, még akkor se, ha gyakorta elzarán-
dokolunk megidézett legendájának egyik változata elé. Petőfi 
mindig az volt, aminek lennie kellett és akiről a legtöbb ellent-
mondó történet keringett a múltban és kering a közhiedelem-
ben napjainkban is. 
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A színész Petőfi izgatott mindig és az a hihetetlenül rövid 
életű üstökös sors, amelybe annyi szenvedés, küzdelem, ki-
tartás és dac, boldogság-akarás, gyilkos humor, gyűlölet és 
szeretet szorult. Bármikor nyitottam ki könyveit mindig meg-
találtam a személyemhez szóló üzenetet. Gondolom, hatásá-
nak egyik titka ez — nagyon sokan éreztük ezt így. N e m ér-
tettem és nem értem, hogy kis hazánknak minden táján annyi 
Petőfi-emlékmű van. Rövid életében sok helyen fordult meg 
— nyugtalansága is mindig foglalkoztatott. Kezdő színész 
koromban, mikor jártam az elhagyott falusi településeken, 
amikor színházasdit játszottunk, méltatlan szövegkönyveket 
keltettünk életre, sokszor szégyelltem magam. Ilyenkor Petőfi-
versekkel nyugtattam lelkiismeretemet. A Petőfi-verseknek 
nagyobb sikere volt mindig mindennél. Azt mondják, Petőfi 
rossz színész volt. Mi erre a bizonyíték? Hiszen színházkultú-
ránk az ő idejében gyerekcipőben járt. Gazdagabb szellemi-
ségű országban ő lehetett volna a teremtés másik fele, a magyar 
Shakespeare. Az akkori színházi és társadalmi viszonyok ért-
hető őrjöngést váltottak ki belőle. Érezte, hogy sorsa rövidre 
szabott, mindenből azonnal akart teljes értékű sikert kicsiholni. 
És nem csak a maga számára ! Sőt, elsősorban nem magára gon-
dolt. A Tigris és hiéna körüli herce-hurca, és az azóta megnyert 
több mint százesztendős irodalmi per visszamenően igazolja, 
milyen értéke lehetett volna Petőfi színjátszásunknak is. Ami-
kor Shakespeare-t említettem, akkor arra a korszakot teremtő 
íróra gondoltam, aki mindent tud a művészetről anélkül, hogy 
iskolákban, egyetemeken tanulta volna a róla szóló elméleteket. 

A Tigris és hiénából a fennmaradt drámatörténetekből ki-
derült Petőfi rendezői instruáló képessége is. Pontosan tudta 
a színház titkát, csak ideje nem volt, azt mérte számára leg-
szűkösebben a sors. Furcsán hangzik, ha azt mondom, Petőfi-
ben a színházi ember hazánkban oly ritka típusát véltem fel-
fedezni. Aktualitása mindig zavart, mert úgy éreztem, hogy 
a jubileumok kalodába zárják szellemét. Szükségszerűen egy-
egy részét hangsúlyozzák tevékenységének, és mint ellentmond 
dásos egyéniség gyakorta sajátmaga kérdőjelezi meg saját 

J 
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korszakait. Természetesen elkerülhetetlenek a jubileumok, de 
rendkívül fontosak azok a gondolatok és célok, amelyek szol-
gálatába állnak a mindenkori visszaemlékezések. 

Petőfitől félni kell és szeretni kell őt. De akitől félünk azt 
ritkán szeretjük. Petőfi ritkán érezhette a minden költő vágyva 
vágyott érzését, a minden szenvedést enyhítő szeretetet. Ady 
írja a század elején: 

„Szegény Petőfi, ha véletlenül valami csodából megjelenne köz-
tünk, bizonyára nagyon csodálkozna milyen népszerű is volt ő ötven 
évvel ezelőtt. Csak olvasunk régi írásokból nyomorról, küzdelemről, 
sorscsapásokról, igazságtalanságról, szomorú és sötét dolgokról. Azok 
a nagyurak, akik most büszkén emlékeznek vissza, lenézték a szegény 
egzaltált embert. Nem volt ő olyan kicsiny ember, hogy saját kora 
megértse, hogy saját kortársai méltányolják. A mostani emlékezések 
a siker eredményei." 

Őszintén szólva mindig megrettentem, mikor azt olvastam, 
hogyan megy Petőfi fejjel a falnak, minden rendű-rangú nagy-
uraknak és mélységesen elszomorított a Kossuthtal való ki-
békíthetetlensége. Döbbenetként hatott rám ez a konfliktus 
és sok mindent segített megérteni történelmünkből, magyar 
sorsunkból. 

Az iskoláskönyvek annakidején — a mostaniakat nem isme-
rem — becsaptak bennünket. Petőfit, Kossuthot mindig együtt 
emlegették. Gyermekkoromban azt hittem, hogy egymás ki-
egészítői voltak. Ma már tudom, hogy hasonlót akartak, de a 
társadalom feszítőerői, az osztályok küzdelme meghatározóan 
motiválta emberi kapcsolatukat. 

Az ifjúság mindig idegenkedik a kötelező olvasmánytól. 
Idegenkedik attól, amiből vizsgázni kell. Márpedig Petőfi 
ugyancsak vizsgatétel. Sőt gyakorta szomorú vizsgatétel, mert 
a bukott forradalommal ő is elbukott. Pedig A helység kala-
pácsa, a János vitéz, amelyek ugyancsak Petőfi színházi tehetsé-
gét igazolják költészetével együtt, a rengeteg derűs, életvidám, 
örökfiatal költeménye mind-mind lehetőséget adnak a politi-
kus Petőfi mellett a szórakoztató, népét derűsen művelő költő 
felmutatásának az iskolákban is. 
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Petőfit ki kellene szabadítani a kötelező olvasmányok bék-
lyójából és meggyőződésem, hogy az ifjúság akkor is foglal-
kozna vele, sőt akkor foglalkozna igazán, mert nem volt még 
költő, aki a fiatalságnak többett adott volna valaha is, mint ő. 
A forradalmi korszakok, sőt a forradalom ellenes idők is meg-
találják Petőfiben mindazt, amit fontosnak tartanak. A halott 
költő nem tiltakozhat. Ügyének folytatói azonban mindig vi-
gyáztak Petőfire és munkálkodtak azon, hogy az igazi Petőfi-
kép kerüljön ifjúságunk elé. Petőfi fenntartás nélküli rajongása 
az általa elismertek iránt, majd ugyanolyan tűzű támadásai, 
indulatos fellobbanásai, dühös fiatalsága mind-mind rokon-
vonásokat napjaink fiataljaival is. Bevallom, nem tudom kö-
vetni őt, amikor jóakaróinak is nekitámad. Megérteni akarom, 
de nem sikerül. Levelezései segítenek bizonyos mértékig, azu-
tán ott is megtorpanok. Talán József Attila lelkiállapota lehet 
hasonlatos az övéhez. „Mi lenne, ha mindig magunkba marna 
az értelem iszonyú karma". Talán az „érted haragszom, nem 
ellened" is ide tartozik. Mindenesetre Petőfit nehéz konszolidált 
írónak elképzelni. Az ő magatartása nem más költői magatartás 
kizárását bizonyítja. Sőt annak hódoló elismerését. Kevés költő 
tudott ennyire tisztán, fenntartás nélkül örülni a költőtársak 
műveinek. Az is igaz, kevesen tudtak annyira gyűlölni, olyan 
„költőtársakat", „bitangokat", „gaz sehonnaiakat", minden-
fajta álművészetet, olyanokat, kik a „világnak söpredékei". 
Szóval Petőfi valami hasonlót jelent számomra, — aki mindig 
újabb és újabb titkokat tár föl az életünkből, akihez legköze-
lebb a Tigris és hiéna bemutatója körüli munka idején kerültem 
és akit megismerni igazán soha nem fogok. 
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KÉPES GÉZA 

Sokszor megírták már és még többször megírják még, hogy 
egy egész új világot teremtett meg. Ez, persze, igaz, dehát 
minden valamire való költő ezt teszi. En itt most inkább arról 
akarok szólni, ha mégoly vázlatosan is : milyen volt az a merő-
ben új ízlés, új hang, nyelvalkotó erő és újszerű verszene, ami 
a kortársakat annyira meglepte, sőt megrökönyítette, míg az-
tán ezek a merész újítások a magyar vers általánosan elfogadott 
alkotórészeivé nem váltak-

Keresve se tudnék a Petőfi kiharcolta ízlésváltásra meggyő-
zőbb példát találni, mint a Szereleni- és pipadal és a Vándorélet 
című versek irodalmi életünkbe való belépésének történetét. 
Ez a két vers egy harmadikkal együtt (Füstbement terv) az 
Aradi Vészlapok ban jelent meg e l ő s z ö r - - de a „választékos 
ízlésű" főszerkesztő szükségesnek látta a versek „kijavítását", 
egész sorok átírását, két versnél a cím megváltoztatását is. 
így lett a Szereleni- és pipadalból Szivardal („Dal a szivarról"), 
mivelhogy i . maga a pipa szó; közönséges ; 2. a büdös pipa-
dohány füstjének színéhez hasonlítani a kedves szemének szí-
nét: elviselhetetlen és a költészetben megengedhetetlen ízlés-
ficam. Nyilván ilyen előzetes meggondolások után született 
meg — és jelent meg • — a finomított Petőfi-vers : 

Petőfi: Ugyanez az Aradi Vészlapok 
javított kiadásában: 

Szerelem és pipadal Dal d Szivarról 

Szeretlek én téged, p ipám! Szeretlek én, te jó növény, 
Es a dohányt , mely benned ég ; Mellyből szivarom késziték. 

Ez történt az első versszakkal. A második versszak végén 
Petőfi sorai „Hogy is ne? pipa és leány / Érettem égnek egy-
aránt." a gondos főszerkesztő keze alatt így változik át: „Hogy 
is ne? szivar és leány / Érettem égnek egyaránt." 

A Vándoréletbc is legalább ilyen fokig nyúlt bele a szerkesz-
tőségi cenzúra. A cigányasszonyok leírásánál Petőfi versének 
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ez a sora: „Ki bagóz, ki füstöt ereget", így illedelmesedik meg: 
„Ki csihol, ki füstöt ereget." 

Közben is akad még önkényes változtatás, de mi az a vers 
végén alkalmazott kegyetlen retouchehoz képest! 

Petőfi, mikor saját hangjára talál, farba rúg minden fennkölt-
séget, minden finoinkodást és kenetességet. Mikor a költők 
az életről, a boldogságról kezdtek el bölcselkedni, kötelesség-
szerűen magasra csavarták a hangot. Petőfi így ír erről a ma-
gasztos tárgyról: 

Azt gondolod: lelked-testcd szakáll? s ha 
Leborotválnak, újólag kinősz? 
Csalódol; mért az élet csizmatalp 
S ez nem lesz új, ha egyszer elkopott. 
Azért kíméld a drága csizmatalpat, 
Amelyet nem szab kétszer senkinek 
Az ég vargája, a kőszívű sors. 

De a nagyképű stílust visszájára fordító sorok közül egy-
szerre ilyen mondatok bukkannak elő, melyeket elképedve 
olvasunk újra meg újra; annyira minden ízében modern a 

(Figyeljünk itt a láng sziszegését és lobogását érzékeltető 
sz—/—sz—sz hangokra és a lelki feszültséget festő p hang 
megpendítésére s az „akaratlanul" felcsendülő tiszta rímre, 
mely a költő mondanivlóját felejthetetlen dallammá, szívbe 
és agyba vésett felirattá teljesíti.) 

De idézhetek teljes verset is, nemcsak töredéket. Nekem 
egyik legkedvesebb Petőfi-versem az a nyolcsoros, melyben 

Petőfi: 

S farba rúgnak minden földi bajt. 

Aradi Vészlapok: 

Elfelednek minden földi bajt. 

hangjuk, a zenéjük: 

A szenvedésnek lángjában szivem 
Szét fog pattani, mint a porcelán, 
De, mint a jégcsap, szétolvadni nem ! 
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nem a lángész villámlása és égzengése, mint inkább villanása 
és sóhaja él: 

Mögöt tem a múlt kék erdősége, 
Előttem a jövő zöld vetése; 
Az mindig messze, és mégsem hagy el, 
Ezt el n e m érem, bár mindig közel. 
Ekkép vándorlok az országúton, 
Mely puszta, vadon, 
Vándorlok csüggedetten 
Az örökkétartó jelenben." 

* 

Petőfi áthangszerelte költészetünk egész zenéjét. A dallam 
magyar, mint Csokonainál, de Petőfi szakít az ún. tiszta r ímek-
kel. Ú g y látta, hogy az a fajta rímelés, amely azonos a magán-
és mássalhangzókat csenget össze, ha nem is akadálya, de fékje 
a gondolatok és érzések szabad áradásának. Az egymással nem 
pontosan összecsengő rímpár — népköltészetünk sajátos vonása 
— vele vonul be műköltészetünkbe. Ilyen rímek, melyek 
különben szépek és még szellemesek is, mint orra — borral ; 
elorzó — az ország ; nem egyéb — hevenyén stb. az ő közvet-
len, minden feszességtől, minden merevségtől mentes költé-
szetének zenei kísérete. (Arany elméletet csinált belőle és tu-
datosan alkalmazgatta később.) De az asszonáncok tárgyalása 
még nem meríti ki Petőfi rímrendszerének jellemzését — 
hiszen nála találhatjuk múlt századi költészetünk legtisztább, 
néha négy vagy több szótagra kiterjedő rímeit is, mint pl. 
Eperjesen—keservesen ; jó pajtásom— sóhajtásom ; Szerettelek 
lyánykorodban — Szeretlek most százszor jobban stb. Szól-
nunk kell, ha mégoly röviden is, Petőfi ritmusáról. A magyar 
ritmust uralkodóvá tette, a jámbust pedig magyarrá. A 12 
szótagú, párosrímelésű, hangsúlyos verselés nála már 1844 
nyarán kialakult, hogy aztán ugyanez év telén egy új korszakot 
nyitó remekműben, a János vitézben teljesedjék ki. Ezt a vers-
formát fetisizálta a magyar költészet száz éven át és még tovább, 
hiszen még Ady, és Babits is ki-kinyújtja kezét élte, ha igazi 
magyar költői tárgyat akarnak megírni. (Ady: Levél-féle 
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Móricz Zsigmondhoz ; Babits még a szonettet, is ebben a for-
mában írja, ha a vers magyar jellegét akarja kiemelni !) Petőfi 
maga soha nem fetisizálta ezt a formát. О észrevette már azt is, 
hogy egy-egy eseménysor balladai pergetésére sokkal alkal-
masabbak a rövidebb, a tíz- és nyolcszótagos sorok. Ha pl. 
összevetjük az ő Kont és társai című balladáját Garay íGwfjával : 
egyszerre éles és tiszta fényben lép elénk Petőfi költői hangja, 
egész versépítési módszere. Garaynál: pedáns, idegenszerű 
jámbusok és nem arháikus, csak avatag hang. Petőfi oldott hang-
ja, hangsúlyos magyar sorainak 4—4 beosztása frissé, dalszerű-
vé teszi ezt a történeti éneket, melynek egyes részletei olyan 
ősi hangot és verselést ütnek meg, hogy valósággal a kalevalai 
kozmikus harcok hangulatát idézik fel bennünk: 

Láng a ízivük, íáng a izemök, 
Fel/ordult a világ velők. 

A magyar ritmus-kincsben egyszer az Ó-magyar Mária-
siralomig nyúlt vissza, a 2 + 2 / 3 beosztású verssorig: „Megy 
a juhász / szamáron." Ez Petőfi korában már olyan furcsa rit-
musfajta volt, hogy a közönség nagy része megtoldotta egy 
szótaggal a sor második felét, hogy ilyenformán 4 / 4 beosztású 
verssort kapjon. (A 4 / 4 / 3 beosztású sort nem érezték külö-
nösnek: „Zsindelyezik / a kaszárnya / tetejét".) 

* 

Petőfit, mint láttuk, a maga kora már átalakítgatta, válogatta. 
Az utókor sem bírta el ennek a fiatalon meghalt lángelmének 
teljes életművét. A kiegyezés korának irodalmi vezérei, ideo-
lógusai szintén válogatták ezt a költészetet, és bár a teljes 
Petőfit adták ki, hangsúlyozták politikai, forradalmi költé-
szetének (egyáltalán: költői képzeletének) túlzó vonásait, 
szertelenségét (ezt teszi még Arany is Szemere Miklóshoz írt 
levelében). És hát ezeket a verseket az iskolai oktatásban is, 
a közönség művelésében is lehetőleg mellőzték. A születisztelő, 
feleségimádó költőt mutogatták mint eszményképet, na és, 
persze, a népéletet ábrázoló, többnyire tréfás, idilli dalok és 
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románcok szerzőjét. Ady felfedezte és feltárta Petőfiben a meg 
nem alkuvó forradalmárt — dehát Adyn magán se nagyon 
kapott a maga kora mint meg nem alkuvó forradalmáron. 
A nemzet nagy többségében megmaradt a régi kép: a lereszelt 
fogú-körmű oroszlán képe. A felszabadulás után, természete-
sen, akadály nélkül érvényesült végre a kíméletlen forradalmár 
Petőfi, de háttérbe húzódott a nagy és tiszta szépségek költője. 
Előléptettük őt realista költővé, holott csak a nyelve, stílusa 
reális, ő maga rajongó romantikus, örök idealista. 

Elég nagy baj az is, hogy Petőfi költészetéből „slágerek" 
élnek a köztudatban, mint Befordultam a konyhára..., Reszket 
a bokor, mert..., Minek nevezzelek?, Európa csendes, újra csen-
des..., Egy gondolat bánt engemet..., Szeptember végén stb. 
Ezeken a tanulók a tanárok segédletével átrágják magukat, 
de senki sem érzi szükségét, hogy a meglevő, sokszor már 
untig ismert versekhez újakat keressen ki ebből a kimeríthe-
tetlen kincsesházból. Az ősi jogaihoz kutyabőrszakadtáig ra-
gaszkodó, világlustája magyar nemest kigúnyoló versnek pl. 
ott volt a Magyar nemes. De ki ismeri az Ebéd után címűt, amely 
még kíméletlenebb szatíra? 

Kölyök, pipát ide. . . 
Siess, a nagyapád! 
Nincs rútabb valami, 
Mint az a lomhaság. 

Add errébb hát, ökör! 
Én nyúljak érte tán? 
Nem elég tőlem, hogy 
Föltátom rá a szám? — 

Általában azt hiszik, hogy a cselekvésiszonyban szenvedő 
magyar Oblomov alakjának legtalálóbb rajza a Pató Pál úr. De 
ennek a típusnak legdöbbenetesebb ábrázolása mégiscsak az 
a Petőfi-alak, aki — 12 vármegye főtáblabírája — annyira 
iszonyodik egy pár szavas levél megírásától, hogy majd belé-
gebed, míg végre nekilát az írásnak (az iszonyú küzdelem 44 
verssoron át dúl a dicső férfiúban, hogy „Hej, írnod kell még 
ma • • • ") 
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Eszébe is ju to t t n e m igen sokára, 
Nyilait az oldala, borsózott a háta, 
Káprázott a szeme, izzadt az üstöke, 
Kiszáradt gégéje, viszketett a feje. 

Az ősi népnyelv bátor használatában senki — Arany se — 
múlja felül; Arany ugyanazt, csak veretesebben csinálja 
később. N e m találunk az egész magyar költészetben ilyen jóízű 
és ilyen merész nyelvalkotó tehetséggel megformált mondatot 
a hajnali hangulat festésére: 

Tehátlan tehát a kakasság kukorí t . 

Úgy terem, úgy tenyészik ez a költészet, mint maga a ter-
mészet, mint a hegyvonulatok, mint az őserdők. Nem csoda 
hát, ha úgy vesznek át belőle a kortársak és az utódok mindent, 
rímeket, ritmust, neveket, figurákat, mintha magából a ter-
mészetből, az őstenyészetből, vagy a történelemből vennék . . . 

KERESZTURY DEZSŐ 

Petőfi volt az első költő, akinek minden versét, mint vala-
milyen izgalmas regényt olvastam végig. Ez egyszerre fel-
szabadító és megkötő élmény volt : élet és költészet megbont-
hatatlan egységének élménye. Bár verset egyetlenegyet sem 
írtam Petőfi modorában, vérembe, ösztöneimbe ivódott a 
világ benyomásaira természetes egyszerűséggel visszhangzó 
közvetlensége. Csak később jöttem rá, mily sok ebben a köz-
vetlenségben is a mesterségbeli tudás, a mívesség, a célratörő 
szándék, mily erős a helyesnek felismert s heves azonosulással 
vállalt szerep sugalma. Petőfi is volt annyira tudatos költő, 
mint a természet vadvirága. Számomra főként a költői kifeje-
zés lehető tisztaságában, közérthetőségében, nyíltságában, a 
becsületes magatartással hitelesített őszinteség vállalásában s a 
közösség ügyét tisztességgel szolgáló közéleti elkötelezettség-
ben lett példa. 
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Aktualitását abban látom, hogy az előbb felsorolt köl tő-
tulajdonságokat a nagy jellemek következetességével testesí-
tette meg és a kivételes géniusz erejével fejezte ki. 

Az egész ifjúságban — főként ennek természetes ösztönű 
csoportjaiban — nem tapasztaltam idegenkedést Petőfi iránt, 
bár a tisztelet némileg megcsappant : egy ő nagy költőink közül 
s nem egyetlen. A maguk egyéniségét kereső fiatal költők 
körében a nagy, s kifejezőeszközeiben a költői félmúltat meg-
valósító egyéniségtől való szabadulás vágyát éreztem inkább, 
mint lebecsülést. Egy — s nem jelentéktelen — rétegben a túl— 
hangsúlyozottan kötelező olvasmány, példa elutasítását, s egy, 
nem túlságosan népes rétegben a túl egyszerű, nem eléggé 
modern költő lenézését is. De, úgy gondolom, ezek is inkább 
a Petőfi-legendákat hárítják félre, s nem egy esetben eljutnak 
Petőfi bonyolultabb, modernebb, expresszionista, ha úgy tet-
szik, szürrealista verseihez. 

Az, hogy ő tudta világirodalmi érvénnyel költészetének fő -
tárgyává tenni a népsors forradalmi megváltoztatásának ügyét : 
tehát az egész nép — minden elnyomott nép! — érdekében 
az egész néphez — minden elnyomott néphez ! — szólóan volt 
politikai költő. S ilyenként is azért nagy, hiteles és ma is el-
bűvölő-meggyőző, mert a magánélet tárgykörét is teljes sze-
mélyi hitellel tette költőivé. Ebben, s ez által is elődje s párja 
József Attilának. 

N e m hiszek egy-egy költőideál kizárólagosságában. Petőfi 
— bár pályáját nagyonis rövidre szabta a sors — maga is ala-
kult, változott. Rettenetes lenne, ha az ő életében és művében 
megteremtettnek vélt, tehát abszolutizált költőeszményre 
hivatkozva kizárnók más költőeszmények létjogosultságát. 
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KOMLÓS ALADÁR 

1. Tíz—tizenhat éves koromig ő volt számomra a költő, 
szinte betéve tudtam a verseit, s nem is gondoltam rá, talán 
nem is hittem, hogy Petőfi élő ember volt. De mit jelentett 
szellemi arculatom kialakulásában? Emlékezetem szerint gyer-
mekfővel nem hittem, hogy szavait szó szerint és komolyan 
kell venni, aligha értettem pl. felhívása jelentőségét, hogy a ki-
rályokat fel kell akasztani, csak a sorok szcp lendülete kapott 
meg. S mégis, azt hiszem, nemcsak élvezet volt számomra, ha-
nem táplálék is, aligha véletlen pl. hogy eszményképeim utóbb 
is mind forradalmi és hősi szellemek voltak. Költőként csak-
hamar Ady lépett a helyére, el is homályosítva őt rajongásom-
ban. De ha Petőfi idővel hátrább került is vonzalmamban, 
azért előkészítette Ady és József Attila befogadását. Tanultam 
utóbb más költőktől is, de eszményeim többé-kevésbé mind 
hasonlítottak Petőfire, mind a társadalmi haladást, a nemzeti 
függetlenséget és a feltétlen forradalmi helytállást hirdették, ki 
ezt ki azt nagyobb mértékben. (Vájjon ha Arany az első költő, 
akin nevelkedem, a költőknek ugyanezt a sorát választom?) 

2. Igen, van az ifjúságban idegenkedés Petőfi költészetével 
szemben. Petőfi a forradalom győzelmében és megváltó voltá-
ban hívő korszak költője, az emberszereteté, a bizalomé és 
optimizmusé. Még nem csalódott sem magában, sem az ember-
ben, s nem kételkedett a társadalom átalakíthatóságában. Hitte, 
hogy ami természetes, az igaz, szép és jó. Kész volt meghalni 
hazáért és emberiségért, makulátlan volt gyermekként, barát-
ként és szerelmesként. Hitte, csak szabadság kell, felakasztani 
a királyokat és a rossz embereket, elsöpörni a kizsákmányoló 
osztályokat és káros intézményeket, elszakadni Ausztriától, 
s ,,a menny fog a földre leszállni". Ma viszont, a fasizmus és 
egy győztes forradalom után vagyunk. Az a kor, amelynek 
Kafka és Beckett az írója, irigy és csodáló gyönyörködéssel, 
de kissé felülről tekint Petőfire, mint egy megható és nagy-
szerű emlékre. Sok fiatal köl tő elavultnak érzi leírásainak tár-
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gyias realizmusát is. De vajon Illyés verse: A ház mögött ülök 
és József Attiláé: a Külvárosi éj, Elégia, n e m szép és modern 
versek? 

3. Ha eszembe jut , h o g y még Kisfaludy Károly is arra kéri 
Vörösmartyt , szőjön némi grécizmust Juhász és bojtár c. versé-
be, mert e két szó sok olvasót elijeszt, megér t jük , mekkora gát-
törés vol t Petőfi megjelenése. О is, mint Victor Hugo, vörös 
sapkát dobot t a szótárra, s esztétikája, h o g y a költészet n e m 
szalon, hanem szentély, ahová mezítláb is be lehet.lépni, máig 
uralkodik irodalmunkban. Általa vált lehetségessé és kötele-
zővé a természetes, könnyed és világos magya r beszéd, amelyet 
nálunk, ahol a nemesi ura lom oly sokáig szorította rá az i ro-
dalomra a f inomkodó ünnepélyes mesterkéltség béklyóit, csak 
egy lázadó népköltő érhetett el. Keresetlen modorával és élet-
rajzi nyíltságával szinte testileg lépett az olvasó elé. Még Erdélyi 
János is rosszaiba kissé,hogy,,benne a poézis határos a prózával" 
(Magy. Klassz. 249.). Erdélyinek igaza vol t . D e ha Petőfi szó-
kincse valóban határos is a prózával, észjárása költői. Petőf i 
ugyanis a földön járt, de közben szelleme úgy szikrázott és 
szökdelt, hogy úgy hat, mintha lebegne. Kritikusaink, óva-
kodnak szembeszállni a legendával, láthatóan lenyelték fenn-
tartásaik egy részét vele szemben, pedig Petőfi kibírná, ha 
valaki kifejtené őket. Politikai nézeteinek megítélése korok és 
emberek szerint változik, s az ókonzervatív Asboth János s a 
szintén igen konzervatív Péterfy Jenő a demokrácia iránti ellen-
szenvük miatt fagyosan vélekednek egész költészetéről. Az 
elfogulatlanabb írók azonban elbűvölve lát ják, hogy verseiben 
egy elragadóan sokoldalú, és egész ember , a folttalan i f jú -
ság jelenik meg, talán a legragyogóbb „pozi t ív hős", akit a 
világköltészet ismer. S egyéniségén kívül feltárulnak verseik-
ben a magyar táj szépségei és a magyar társadalom bűnei, néha 
együtt a kettő. (Pl. A magyar nemzet). Az Alföld iránti szere-
tete talán még meggyőzőbben szólal meg , mint a szerelme. 
Szülőföldjét olyan ra jongó azonosulással, o lyan gyöngédség-
gel festi, mintha családja tagjait festené. Az alföldet olvasva 
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úgy érezzük, elmondhatná ő is, mint Flaubert Bovarynéról: 
az Alföld én vagyok. Az első és (Arannyal együtt) ugyanakkor 
az utolsó realista költő, az izmusoknak még szele sem érte. 
Vannak, akik szebb verseket írtak. De senkiben ilyen isteni 
lehetőségek nem voltak, — bár önámítás azt hinni, hogy vala-
mennyi megvalósult. Erős hitem, hogy ha tovább él, ő lesz a 
legnagyobb magyar regény- és drámaíró. Mindene megvolt 
ehhez: gazdag élctismeret, élcsvonalú alakok könnyed meg-
rajzolásának készsége, leleményes meseszövés, az életnek konf-
liktusokban látása és olyan élőszerű próza, amilyet Mikszáthig 
nem tudott senki. A magyar irodalom a legnagyobb ajándékot 
kapta és — túlságosan korán — vesztette el benne. 

4. A Petőfi által megteremtett költőideál kizár-e más költő-
típusokat, vagy azokat is szervesen magába öleli? Első pillanatra 
arra gondolhatunk, hogy ha a Petőfi-ideál lényegét a társa-
dalmi haladás és a nemzeti függetlenség forradalmi akarásában 
látjuk, akkor ez összeférhetetlen kiábrándult vagy szkeptikus 
költők egyéniségével. De vájjon Adyban nem élt-e Petőfi 
forradalmi hite, s ugyanakkor a csüggedés, reménytelenség is? 
A dialektikátlan gondolkodás összeférhetetlennek képzeli a két 
magatartást. De Ady példája mutatja, hogy megférnek egy 
lélekben, persze küzdve egymással, ellentétesen, s ez csak gaz-
dagabbá, teljesebbé teszi a költőt. Petőfi politikai céljai ma nem 
aktuálisak ugyan, de az erkölcsi elvek, amelyek e célok mögött 
álltak, alapjában a humanizmus elvei, s más történelmi helyzet-
ben ez az erkölcsiség időszerű politikai követelményekké alakul. 

Z O R A N KONSTANTINOVIŐ ( B e l g r á d — I n n s b r u c k ) 

Amikor 1970-ben meghívtak, hogy az első osztrák össze-
hasonlító irodalomtudományi tanszéket átvegyem, és a kom-
paratisztikát Ausztriában megalapítsam, elbűvölt az a gondolat, 
hogy a súlypontot azon kis népek irodalma irányába tolhatom 

6 Irodalomtörténet 
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el, amelyekkel az összehasonlító irodalomtudomány különben 
mindig nagyon mostohán bánt. „Az európai romantika köl-
tészete" című szeminárium nyújtot t először lehetőséget arra, 
hogy a bemutatás összfolyamatába kis népek költőit is beépít-
hettem anélkül, hogy a nagy nemzeti irodalmakat megrövidí-
tettem volna. Abból a kérdésből kiindulva, hogy kik a nagy 
európai romantikusok, jegyzéket állítottam össze. Már a kérdés 
megválaszolásának lehetőségében is benne rejlik valami a 
komparatisztika előnyeiből. A germanista egy síkon mozog. 
Ezt a legjelentősebb dimenziókban a Schlegel fivérek, Novalis, 
Tieck és Wackemoder jelzik mint korai romantikusok, vala-
mint Brentano, Arnim és Eichendorf mint a romantika virág-
korának képviselői. Nagyon lazák azok a szálak, amelyeket 
a Byron, Percy, Shelly, Keats és Wordsworth munkásságával 
foglalkozó angol irodalomtörténész a német romantikához 
kapcsolni tud. A franciák, így pl. Madame de Staël számára 
Goethe és Schiller is romantikusok, míg a francia romantiku-
sok, éppen úgy mint az olaszok, azáltal mutatnak más képet, 
hogy a társadalmi tematika iránt érdeklődnek. 

Ha nem az egész kort vesszük figyelembe, egy Espronceda 
és egy Garrett lírája tulajdonképpen figyelmen kívül marad, 
mert a spanyol és portugál nyelv túlságosan távol állónak lát-
szik. Ugyanez vonatkozik az oroszokra, Lermontovra és 
Puskinra is. A költők értéke azonban nem az egyes nemzeti 
irodalmak nagyságához igazodik. Éppen szemináriumunk 
adta a szerencsés gondolatot, hogy Petőfit alaposan beépítsük 
vizsgálódásainkba. Mádl Antal Budapestről, aki jelenleg Bécs-
ben tartózkodik, volt olyan kedves, és szemináriumunk ked-
véért Innsbruckba jött. Petőfi verseit először magyarul, majd 
német fordításban hallottuk. A hatás lenyűgöző volt. A táj 
megelevenedett, mert az ábrázolás a költő lelkének legmélyéről 
fakadt, s a táj együtt élt vele. A legtisztább romantikát éreztük, 
és nem volt nehéz továbblépni az esztétikai benyomástól a 
tudományos elemzés felé. Mi volt az, ami Petőfi verseiben így 
megkapott bennünket? A romantika lényegét csak egy világ-
irodalmi összképből lehet megragadni, s nem pedig az egyes 
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nemzeti irodalmak keretében. A romantika délkelet-európai 
utóhatásáról szóló tételt, valamint az epigonság vádját bizo-
nyára nehéz lesz továbbra is fenntartani. Petőfi a legjobb bi-
zonyíték erre. E tekintetben kimerítőbb kutatást folytatni 
az összehasonlító irodalomtudomány szép feladata marad. 

KOVÁCS ANDRÁS 

A magyar progresszió egymást követő nemzedékei sose 
a „hálás u tókor" kegyeletével emlékeztek Petőfire, mindig a 
harcostárs szenvedélyével idézték. Mi az oka, hogy ma is 
annyira szükségét érezzük jelenlétének? N e m költői nagyságát 
akarom kisebbíteni, amikor azt állítom, azért kortársunk 
Petőfi, mert szükségünk van magatartásának ösztönzésére, 
szükségünk van arra a bátorságra, ahogy a kor kérdéseit végig-
gondolta, arra az intellektuális tisztességre, amellyel kimondott 
kellemetlen igazságokat is, a következetességre, ahogy vállalta 
a továbbgondolás konzekvenciáit írásaiban és az életében. 

Vannak, akik szerint bonyolult korban élünk, mit kezdhet-
nénk Petőfi példájával, aki előtt sokkal egyszerűbb helyzetben 
világosan állottak a tennivalók. Ha ez az állítás igaz lenne, os-
tobának kellene tartanunk Petőfi szinte valamennyi kortársát, 
akik csak késve vették észre, amit Petőfi időben felismert. 
Az sem igaz, hogy Petőfi zseniális költői intuíciója emelte őt 
ennyire kortársai fölé. Ha így volna, újra nem tudnánk mit 
kezdeni Petőfi példájával, hiszen rendkívüli képességek híjján 
csak csodálhatnánk a kivételes tehetséget, de reménytelen volna 
megkísérelni a követését. Petőfit zsenialitása mellett — vagy 
ez is alkotóeleme a tehetségének? — az is kortársai fölé emelte, 
hogy függetleníteni tudta magát személyes vagy az őt körülve-
vő csoport érdekeitől, volt érzéke — ez főúri, nemesi vagy ér-
telmiségi kortársai közül csak keveseknek adatott meg —, hogy 
az egész látóhatárt belássa. Körülötte mások is voltak, akik elé-
gedetlenkedtek a nemzetek sorsán, mások is akartak változást, 
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sőt készek voltak akár az életüket is feláldozni (és ezt meg is 
tették később), de az ő látóhatárukat rendjük érdekei szűkítet-
ték le. Petőfi titka, hogy ő azokkal azonosult, akiknek elemi 
érdeke volt a forradalom végigvitele, hiszen másképpen nem 
részesülhettek a fejlődés eredményeiből. Ez tette lehetővé, hogy 
messzibbre lásson, valóban a nemzet érdekeit fejezze ki és 
huszonötévesen is jobban értse korának lényegét mint bárki, 
hogy ma is érvényes emberi programot, a felelősen szabad 
ember igényét fogalmazza és valósítsa meg írásaiban és életé-
ben. Petőfi azokkal azonosult, akik talán maguk se voltak tisz-
tában érdekeikkel — választási bukásának szomorú története ezt 
bizonyítja. Olyan közösséggel azonosult, amely jóformán nem 
is létezett még, amelyet neki kellett előbb megteremtenie. 
Egy virtuális közösség nevében beszélt és költészete nagyon 
sokáig, máig, ennek a közösségalakításnak ad energiát, kohéziós 
erőt. Ez az azonosulás a forrása gondolkozása merészségének, 
a megfogalmazás bátorságának és annak, hogy a kudarcok se 
törhették le. 

Petőfi csodálatos tisztánlátása ezért nem a zsenialitás meg-
ismételhetetlen bravúrja, hanem szinte magától értetődő, hiszen 
azok nevében beszél, akiknek nem érdeke belenyugodni fél-
megoldásokba. Mondhatott-e Petőfi a nép nevében mást, 
mint amit a felejthetetlen sorokban írt? 

Vannak hamis próféták, akik 
Azt hirdetik nagy gonoszan, 
Hogy már megállhatunk, mert itten 
Az ígéretnek földe van. 
Hazugság, szemtelen hazugság, 
Mit milliók cáfolnak meg. . . 

És adhatott-e más programot? 

Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet, 
Ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal helyet, 
Ha ma jd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán: 
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk. . . 
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Ma még annyi hamis próféta sein kell, mint Petőfi korában, 
hogy felerősödjön a tétovaság, útvesztés, kishitűség, belenyug-
vás hangja. Az utóbbi évtizedekben a világ szinte minden táján 
mozdult a történelem, sok nép felszabadult a gyarmati el-
nyomás alól, más népek a kapitalizmus nyűgeit rázták le, 
maguk a tőkések is kénytelenek voltak kiterjeszteni a jólét és 
jog határait, ha meg akarták tartani hatalmukat. Sokan már 
az ígéret földjén érzik magukat, és ha nem is, számtalan okos 
érvet találnak arra, hogy indokolják, miért lehetetlen, miért 
veszélyes a továbblépés. A sajtót, televíziót azok tartják kezük-
ben, akiknek nem érdeke, hogy változzon a világ, ezt a szelle-
met sulykolják a kockázattól amúgy is húzódozó, a megszokás 
rabságából nehezen szabaduló fejekbe: ne mozdulj, mindig 
rosszabb jön, még azt is elveszíted, amit eddig megszereztél. 
Ma, amikor a világ tele van félig kimondott és félig se elgon-
dolt igazságokkal (az utóbbi a veszélyesebb!) mindennél 
nagyobb szükségünk van Petőfi példájára. Arra a Petőfire, aki 
már akkor hirdette, hogy „nincsen többé szeretett király", 
amikor a politikusok a királyt még Budára akarták menekí-
teni a bécsi felkelők elől, hogy megnyerjék jóindulatát. Petőfi-
nek lett igaza. Ugyanezek a politikusok detronizálták később 
a Habsburgokat — de már elkésve. Azt a Petőfit tartom aktu-
álisnak, aki már akkor követelte a népjogok kiterjesztését, 
amikor Kossuthnak még az volt a gondja, hogyan őrizze meg 
a nemesség vezető szerepét. Tudjuk, mi lett Kossuth késői fel-
ismeréseinek eredménye. 

Azok a konkrét célok, amelyekért Petőfi küzdött, jórészt 
megvalósultak, ha maradt is még tennivaló számunkra is. De 
maradéktalanul érvényes Petőfi magatartása: nyugtalanított, 
amikor mások megnyugtatni akartak, amikor mások elége-
detten ünnepeltek, ő mert ünneprontó lenni, távlatokban gon-
dolkozott, nem azért, hogy a jövő ígéretével leszerelje az elé-
gedetleneket, hanem azért, hogy cselekvésre ösztönözzön 
ezért a jövőért. Enélkiil a magatartás nélkül 111a se tudunk előbb-
rejutni. 
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KOVÁCS E N D R E 

Az a nemzedék, amelyhez tartozom, ifjú éveiben Ady köl-
tészetének nedveit szívta magába. Nekünk még meg kellett 
vívnunk a magunk kis és nagy csatáit a konzervatív tanárokkal, 
maradi közélettel a Nyugat körül felsorakozó új hangú és kor-
szerű mondanivalójú költők elismeréséért. Hogyan fért el 
nyiladozó szellemi világunkban a 19. század nagy nemzeti 
költészete? Érdekes módon a modern líra (melyet akkoriban 
a kevéssé hízelgő dekadens jelzővel szerettek illetni) sohasem 
teremtett ellentétet esztétikai ízlésünkben. Vörösmartyhoz, 
Petőfihez, Aranyhoz nem a kötelező olvasmányok iskolai fe-
gyelme között berniünket, nem is pusztán a kegyelet. Hiszen 
tőlük tanultunk magyarul ! A belénk ivódó idegen nyelvi hatá-
sok közepette (Csehszlovákiában nevelkedtem) Petőfi adta 
az anyanyelvi élményt, amelyet környezetünktől nem remél-
hettünk. 

Költőnk nyelve azóta is csodálatra késztet. Honnan az a biz-
tonság, amellyel egy olyan korban, amikor a költői nyelv még 
magában hordozza az újítás temérdek átmeneti elemét, a költő 
tekintete tévedhetetlenül arra irányul, ami benne maradandó, 
máig élő? Honnan a verselés egyszerűsége és modernsége? 
Talán az a bizonyos közvetlenség adja meg a végső magya-
rázatot, amely Petőfi egész lényét és így verselését is jellemezte. 
A század legkiválóbb költői hozzá hasonlóan akkor jutnak el 
művészetük csúcsára, amikor felfedezik és felhasználják a nép-
nyelvet, amikor mernek egyszerűek lenni, s a köznyelvi for-
dulatokat, kifejezéseket olvasztják magasrangú költői egységbe. 
Petőfinek ehhez nem kellett fárasztó utat megtennie; a népből 
jött és a néppel tartott. De az ő nyelvi bravúrja nem szorítko-
zik pusztán formai elemekre; nem kevésbé fontos itt a tarta-
lom, mely csakis ebben a nyelvi keretben kaphatott hatásos 
művészi megfogalmazást. 

Petőfit már a múlt század 50-es éveitől fordították, főleg 
németre. N e m mondhatjuk, hogy csupa konzseniális fordító 
vállalkozott erre a munkára. N e m csodálatos-e, hogy még e 
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gyakran formailag kétes értékű, tökéletlen fordítások is elég 
alapot nyújtottak ahhoz, hogy a külföld megérezze: itt nagy 
költő üzen a kortársakhoz? Lényege szerint a művészet: hódí-
tás. Petőfi az a szellemi nagyságunk, aki — a Bartók előtti 
korban — ezt a hódítást világméretekben végezte el. Hosszú 
időn át egy lírikus — és nem politikus — jelentette Európa 
számára a leghaladottabb magyar mondanivalót. Petőfi az, 
akivel a magyarság sorsa iránt érdeklődő külföldinek találkoz-
nia kellett. Múlt századi társadalmi és nemzeti törekvéseink 
szubsztrátumát csakis az ő költészetében pillanthatta meg azon 
a hőfokon, amit egy állambölcseleti, politikai vagy gazdasági 
traktátus sohasem nyújthat, amit csak a költő — méghozzá 
lírai költő — fejezhet ki. Ahol a politikus kénytelen enged-
ményt tenni a különféle „objektív" tényezőknek, ahol mérle-
gel és taktikázik, ott a költő senkitől sem zavartatva a legerő-
sebb szót mondja ki. Petőfit senki és semmi sem korlátozhatta 
abban, hogy forradalmi demokratizmusát világgá kiáltsa. 

A 19. századi forradalmiság legkövetkezetesebb hirdetőjét 
ismerte meg Petőfiben a világ. Ismerjük ennek a forradalmiság-
nak a gyökereit. Ideológiai elemeit a nagy francia forradalom-
ból meríti. Az egyetemes szabadságeszme, a feudális rend el-
takarításának programja a 19. század első felében Európa 
számos országában vezető eszme, hiszen amit a francia forra-
dalom befejezett, itt még elvégzésre vár. Ám a kelet-európai 
társadalmakban még erős feudális hagyományok élnek magá-
ban az ideológiában is; a.költők is gyakran a félúton: a békés 
reform útján tétováznak. A zavaros programok közepette a líra 
sem törhet mindig fel a forradalmi eszme gejzírjeként. Kleriká-
lis, monarchista, nemesi illúziók, kötöttségek hatnak rá. De 
vedd a kezedbe Petőfi verseit, hasonlítsd össze a külföldi kor-
társak műveivel: egyértelmű, tiszta radikális plebejus program 
tüzel belőle — a legjobb francia jakobinusokéra emlékeztető ! 

A múlt században a világforradalomnak, az általános emberi 
egyenlőségnek, a „bőség asztalá"-nak megálmodása semmi-
képpen sem tűnhetett utópiának. A régi összeomlóban volt, 
Fourier, Owen, Proudhon, Bakunyin, Marx, Engels évtize-
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deiben mi sem természetesebb, mint hogy a jobb, igazságosabb 
társadalmi rendre irányuló elképzeléseket nem tekintették 
merő utópiáknak. Petőfi rajongó lélekkel fejezte ki a nagy igaz-
ságtevés vágyát. Nála ez nem absztrakt, tértől-időtől függet-
len vágyakozás. Hiszen a hazai politikai harcok kellős közepén 
küzdött, s a reakcióval vívott forradalmi összecsapásban hullott 
el. Élete és költészete nagy egységbe fonódott, s így lett példa-
mutató a maga századán túl is. 

Vannak, akik Petőfi költészetét, különösen pedig világmére-
tűvé növesztett szabadságvágyát naivnak jellemzik. A francia 
forradalmi eszme örökségét látják benne. De hát nem lehet 
ezt a 19. századi megfogalmazást a mai viszonyok közt is idő-
szerűén értelmezni? Ha más is a mai terminológia, nem azonos 
a lényeg? Nem a világ népeinek — elnyomott népeinek és 
nemzeteinek — felszabadításáért folyik ma is szerte a világon 
a harc? És a nemzeti felszabadulás nincs ma is szerves összefüg-
gésben a társadalmi felszabadulással? Egyidejűleg a világ számos 
részén időszerű a múltból öröklött szabadságeszme. Ha pedig 
Petőfiről szólva ezt az eszményt elavultnak tartjuk, akkor a 
század sok nagy alakját kell kiiktatni a tudatunkból; akkor a 
naivak, a lelkesedők, az álmodók listájára kerül Victor Hugo, 
Lamartine, Byron, Baudelaire, Puskin, Mickiewicz és sok tár-
suk. Petőfi az Egy gondolat bánt engemet... -ben patetikus és ro-
mantikus volt ; de hát mennyiben cáfolt rá a megjósolt valóság : 
a költő halála erre a pátoszra? Az a kor, melyben költőnk élt, 
még néven nevezte a dolgokat: a zsarnokságnak zsarnokság 
volt a neve a költő szótárában és minden nagy költészet vissza-
tér ehhez az egyértelműséghez. 

Nem hiszem, hogy Petőfi időszerűsége vita tárgya lehetne. 
Az ő „naivitása" — túl most már a világszabadság eszméjén 
— a múlt századi európai egészséges tájékozódásának a bizo-
nyítéka. Politikában bízvást a leghaladóbb, amit csak létreho-
zott a reformkor, melyről tudjuk, hogy a nemzeti függetlenség 
ügyét nem mindig kötötte össze kívánt arányban a polgári 
átalakítás gondolatával. Petőfinél a kor megoldásra váró fel-
adata egységben jelenik meg. 
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De Petőfi nemcsak programot adó, profetikus költő, hanem 
ember is a szónak abban a jelentésében, amely egy ú j költői 
ideált testesített meg: a lelki életét őszintén napfényre táró 
embert. A lírai őszinteség, mint a költői alkotás primér alkotó-
eleme, nálunk világirodalmi szinten Petőfinél fejeződik ki. 
A helyzetdalok, fiktív személyek színes együtteséből messze 
kiemelkedik a költői En, a teljes szubjektum a maga emberi 
gazdagságával, sokféle jellemvonásával. A költői alkotómódszer 
eljut az Én teljes életrajzáig. A vers ebben a felfogásban a lep-
lezetlen önkifejezés szükségszerűségével ömlik elő; mindig 
közvetlenül, mindig a költő legbensőbb privatisszimumát 
szólaltatva meg. S mert ez Petőfi esetében nemes, egyenes, 
büszke jellemmel is párosul, hát hogyne ragadná meg az olva-
sókat szerte a világon! 

19. századi költészetünkben Vörösmarty, Petőfi és Arany 
nem állnak egymással szemben, nem feleselnek egymással, 
nincs köztük olyan antagonizmus, amilyennel Mickiewicz 
és Slowacki esetében találkozunk. Emberileg és költőileg is 
inkább kiegészítik egymást. A három együtt: csodálatos gaz-
dagság ! Eszmében, formában egyaránt. És ez a költészet szuve-
rén, nem utánzás, nem másodtermék ; hazai forrásokból szök-
ken elő. A hazai hagyományra épít, de nem csüng rajta. Után-
zója magas költői szinten nem is akad. Az erőt nem lehet utá-
nozni, csak a manírt, de ilyen náluk nincs. Itt minden él. Arany 
az epikában hagyományteremtő, de Petőfi a dalban nem talál 
méltó követőkre. Az 50—60-as évek: óriási visszaesés. (Petőfi-
hez méltó hangon majd csak Erdélyi József szólal meg a mi 
századunkban!) A lírai költészetben Adyig nincs igazi csúcs. 
Halvány, bágyadt, erőltetett vagy cirkalmas versek követik 
egymást. Petőfi népi hangját nem is lehetett folytatni a múlt 
században, legfeljebb a Hiadorok színvonalán, ahol a népi 
hang önmaga karikatúrájába fordul. Hosszú időnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy Adyból feltörjön az új hang, aminek 
persze előfeltétele volt az új mondanivaló. 

Petőfi és Ady társadalmi szerepvállalásában nem nehéz fel-
fedezni a hasonló vonásokat, hiszen mindketten a társadalmi 
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átalakulás szószólói, noha más-más kor gyermekei. Indokolat-
lan volna azt kérdezni, melyikük áll közelebb a szívünkhöz 
s agyunkhoz. E két költő értékei között nem lehet semmiféle 
egyenleget felállítani. Ady nem szólalhatott meg Petőfi hang-
ján és fordítva. Mindketten ú j formában új tartalmat hoztak. 
Ady tartalmi és formai vívmányai is megközelíthetetlenek 
maradtak az utánzók számára. A kortárs lírikusoknak a maguk 
hangját kellett megtalálniok, a tartalomhoz illően. A Nyugat 
legjobb költői meg is találták. Utánuk a lírai egyénítés, a saját 
hang kiformálása irodalmunk legjobb hagyománya lett. Illyés, 
József Attila, Szabó Lőrinc, Babits, Gellért Oszkár: mind a 
maga hangján szól. Ez már a 20. század hangja, mely az euró-
pai lírából merít. Ha eltávolodik is a 19. századi nagy hagyo-
mányainktól (megteheti ezt már csak azért is, mert közben a 
költői nyelv óriásit gazdagodott), vitássá nem teszi a klassziku-
sok örökségét. Értelmetlen dolog lett volna Petőfi vagy Arany 
költői értékét revideálni. 

Napjainkban azt látjuk, hogy a lírai Én az újabb költészet-
ben háttérbe szorul. Az európai lírában — már pedig költőink 
igyekeznek lépést tartani a világ változásaival — hosszabb idő 
óta a költői látás a tárgyi világ felé fordul, az alkotó szubjek-
tív énje ha nem is tűnik el, alárendelt szerephez jut. A nagy 
változások a világban zajlanak le, előtérbe lépnek a jelenségek: 
tárgyak, helyzetek, s nem is annyira a költő meg a világ viszo-
nya lesz a fontos, mint az anyagi erőt jelképező fizikai világ. 
Megszületett és terjed az antivers, a költőinek nevezett próza, 
mely tudatosan száműzi a ritmust és a rímet, a vers minden 
korábbi mozzanatát. Feloldja a vers struktúráját, elhajítja az 
összekötő kapcsokat. Megfoghatatlan asszociációkon át vezet 
az út — melyen az olvasó alig-alig követheti a lírikust. Kérdés, 
hogy akar-e régi értelemben hatni olvasóira a költő? Feltá-
madnak az alogikus szövegek, a céltudatos diszharmóniák. 
A hagyományos szálak elszakadtak. Egy új világba léptünk, 
melynek megvannak a költői és egyelőre keresik az új jelen-
ségek értelmét. Mindez azt hozza magával, hogy túl az érzelmi 
szálakon, melyek e nemzedéket irodalmunk nagyjaihoz kötik, 



Petőfi — ma 91 

az irodalom objektív menete kevés közösét mutat a nagy ha-
gyománnyal. 

Petőfihez és Adyhoz való viszonyuk nem szűk irodalmi kér-
dés. Ezek a költők problémákat szólaltattak meg. A hozzájuk 
fűződő viszony a problémákkal való számvetést is jelenti. 
Vagy éppen a problémák elejtését. Ha a felnövő fiatalok meg-
tanulnak népben-nemzetben gondolkodni, akkor tudatuk 
szerves részévé fogadják e nagy alkotók műveit. Akkor lesz 
mondanivalójuk a mai ifjak számára. Ha nem ezt az utat járják, 
akkor Petőfivel és Adyval együtt még sok minden elvész abból, 
ami a múltban a nemzet legszebb értékei közé tartozott. 

GÜNTER KUNÉRT ( B e r l i n ) 

Asszociáció: kézzel színezett nyomat, mintegy A/3 for-
mátumban. Ilyen már bizonyára volt akkoriban is, csak még 
az elnevezés nem létezett: a német ipar normáival még nem 
boldogította a világot, s ami norma volt, az itt látható: 
kékes puskaporfüst, ágaskodó lovak, vádló tekintetű lófejek, 
szuronyok, puskák, vállrojtok, csákózsinórok, váll-lapok, 
parolik, tölténytáskák, extatikus mozdulatok, s mindez vilá-
gosan arra mutat, hogy mindenfajta szociális és emocionális 
magatartás normalizálva volt, s ezeknek meghatározott for-
mában kellett megvalósulniok. Meghajol ez előtt az őszinte 
Petőfi is, amikor lobogó hajjal, repdeső kabátszárnnyal, néma, 
szólásra nyitott szájjal szablyájával az ellenségre muta t : 1848 
óta él Petőfi mint saját sorsának ábrázolója ezen a kézzel szí-
nezett nyomaton, amely valójában talán nem is létezik, jól-
lehet bennem teljesen eleven. 

Temérdek idő telt el 1848 óta. Azóta sok minden megvál-
tozott, sok minden nem. Ezt nem ismerhetnénk fel, ha nem 
lennének különböző vonatkoztatási rendszereink, s ezek között 
egy az irodalom; s ha nem lenne ebben az irodalomban a lírá-
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nak értékmérője, s a lírán belül ismét egy skálaszám: Petőfi. 
Változások, forradalmak, stagnálások, visszaesések ismertté 
válnak, ha a költő szavával szólítjuk meg őket. , ,Ó költészet, 
mily nagyon megaláztak téged, hogy vetették nemes fődet 
a porba, tökfilkók tették ezt, akik túlbuzgón nyüzsögtek. Kí-
méljetek meg minket prédikációitoktól, hallgassatok ti csalók, 
egyetlen szavatok sem ér fel az igazsághoz, nincs j ó helye ott 
a költészetnek, hol hiúság, fecsegés pöffeszkedik, hol a társa-
dalom dudvái g y ü l e k e z n e k . . . " 

Ezek a sorok olyan emberekre vonatkoznak, akik nem egy 
kézzel színezett nyomaton, hanem a legvalóságosabban létez-
nek, s akik nem tudják, hogy Petőfi szablyájával 1848 óta rájuk 
mutat. 

Ezen a viszonylag kis nézőponton túl Petőfi költészete össze-
tevőiben minden más világirodalmi rangú költészettel rokon; 
mégpedig a dialektika kérdésében: meghiúsulás és győzelem, 
hatás és hatástalanság, romantika és realitás, póz és tartás, hal-
hatatlan eszme és holt ideológia feloldhatatlan ellentétében; 
példakép mindazok számára, akik példákon keresztül saját 
emberségük tudatában vannak: példakép számomra. 

EMIL BOLESLAV LuKÁé (Bratislava) 

Megint teljesítésre váró kötelességek jelentkeznek kettőzött 
erővel Petőfi Sándor, a világ egyik legnagyobb költőjének 
becses jubileuma kapcsán. Közép-Európa gyökeresen átalakult 
strukturális viszonyai között ismét m e g kell vizsgálni életútját, 
költői munkásságát és mai vonzerejét. 

Ámde szükség van-e erre az újabb vizsgálódásra, felmérésre? 
A magyar irodalomtörténetnek megvan róla a maga egész 
hagiográfiája. Kevés költőről született annyi írás, mint Petőfi-
ről. (Talán csak Ady hasonló eset.) Mégpedig valamennyi 
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irányzat és módszer alapján (akár Adynál), kezdve a gúnyira-
toktól a dicshimnuszig, a kortársak memoár-szóvirágaitól 
az epigonok „iskolájának" örömzajáig, a költői életút leg-
apróbb állomásainak mikro-vizsgálatán, a pragmatikus egy-
szerűsítésen át a túlkomplikálásig, az alkotó felhasználástól a ki-
használásig. E hatalmas munka-mennyiség között persze 
egészen kivételes helyet foglalnak cl Ferenczi Zoltán, Horváth 
János, Hatvany Lajos és Illyés Gyula alapvető művei. Ez utóbbi 
— Illyés Gyula munkája — visszhangja, amelyről a szinte fan-
tasztikus példányszám tanúskodik, egy kétségbevonhatatlan 
tényre utal: Petőfi él. 

Természetesen mindenekelőtt a magyar nemzet közvetlen 
belső szférájában és közművelődésében. Nincs értelme titkolni: 
minden valamire való költőnek tán leghőbb vágya műveinek 
a lehető legszélesebb körű és hatósugarú elterjedése. N e m 
maradni „pusztában kiáltó szónak", amint azt a legnagyobb 
szlovák költő, Hviezdoslav keserűen megjegyezte. Tarasz 
Sevcsenkón, a nagy ukrán költőn kívül talán senki másnak nem 
vált annyi verse népdallá, mint Petőfinek. Es máig éneklik őket. 
Nemegyszer megtörtént velem teljesen magyar környezetben, 
hogy egy régi dal elhangzása után megkérdeztem, vajon tud-
ják-e, ki az írója. Becsületükre váljon, általában tudták, de 
azért nem minden esetben. Szlovákiában Sládkovic és Chalupka 
néhány versével van ez így, de korántsem ilyen mértékben. 
Furcsa, hogy Petőfi legnagyobb tisztelőjének, Hviezdoslav-
nak a verseit vette át a népdal a legkevésbé. De vajon Arany 
Jánosnak, Petőfi kortársának és barátjának, Hviezdoslav másik 
nagy példaképének hány verse vált népdallá? Spontán módon 
aligha; az iskolai példa-szövegek útján vált nemzetivé, első-
rangú szavalt költővé különösen balladáival, de dal formájában 
nem igen került a nép ajkára. 

Azt mondhatnók, hogy ez apró részlet csupán, ami ér-
vényes volt a múltban, a mai modern korban azonban semmit 
sem bizonyít. Mindössze „nagymamáink ládafiából" való 
szentimentális adalék. Es ugyanez érvényes néhány nyelvi és 
technikai szempontból. Hiszen a Lisznyaival fémjelezhető 
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Petőfi-cpigonok kora után, a magyar fin de siècle költőinél 
változás következett be ; A d y és követőinek fellépésétől a fo r -
mai kifejező eszközök egészen átalakultak. Úgyszintén az 
újabb „ezüst"-generációnál, a legújabb nemzedékről nem is 
szólva, amelynek költői formái például N a g y László, Weöres 
Sándor vagy Juhász Ferenc verseiben csúcsosodnak ki. Meny-
nyire eltérő fejlődési vonal ez Petőfi kifejezésmódjától. (Talán 
egyedül Erdélyi József kapcsolható hozzá ebből a szempontból, 
legalábbis őt így kategorizálták.) 

De mit mondhatunk az eszmeiségről, a belső dinamizmus 
kifejező erejéről? Csakhamar levetkőzi az idillizmust, a nép a 
nemzet szinonimájává válik, kizárólagos hatalom-joggal. N e m 
pusztán Saint-Just olvasása, kedvenc Bérangerének utcai szatí-
rái hívták életre benne a baloldali radikalizmust, amelynek 
szenvedélyes tolmácsolójává és fáklyavivőjévé vált, hanem az ő 
egyéni, ugyancsak tövisekkel kirakott vándorútja is, az ország-
nak és helyzetének megismerése, leereszkedése az élet mélysé-
geibe. Az hugoi deizmusnak és a dickensi twistizmusnak lerótt 
adó mögöt t apostol-szív lázad. Elképzelni sem tudom, milyen 
visszhangja volt Az apostolnak egykorú olvasói körében. A hős 
tragikus elbukása is tulajdonképpen apoteózis, üzenet az el-
jövendő nemzedéknek. Amikor 1950-ben szlovákra fordítot-
tam ezt a költemény-óriást, szünet nélkül magamon éreztem 
sugárzását. Es a további változatok ugyanerre a témára : a nem-
zet szabadsága, a nemzetek szabadsága, világszabadsága, a dol-
gozók szolidaritása és a béke. A fejlődés Petőfinek ezeket az 
alap-eszméit is megváltoztatta? Igen. Deformálták őket. Petőfi 
követeléseinek csomópontjai eltompultak és eltompították 
azokat. Maga Kossuth sem mérte fel a problémákat, amint azt 
turini száműzetésében részben beismerte. Az osztrák—magyar 
dualizmus már koncepciójában katasztrofális volt, mert két 
nemzetet tett uralkodóvá a többi kárára. És e két „nemzeten" 
belül is csupán a főúri arisztokrácia, a felkapaszkodott nagy-
birtokosok, az újsütetű bankokrácia-töredék uralkodott és 
vezetett, a vármegyei ingyenélő kiskirályok, meg a talpnyaló 
hivatalnok-polgárság. A milleniumi és a millenium utáni kor 
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ál-homlokzata csaknem félévszázadon át ragyogott. De a fin 
de siècle idején már Vajda, Petőfi utódja és Ady elődje Szodo-
máról beszél, a hiúság vásáráról, az arisztokrácia bűnösen üres 
testamentumáról, Reviczky Carducci-himnuszt ír a dacosság 
szelleméhez és ódát a kenyérhez. Ezek a Petőfi-örökség meg-
nyilvánulásai. 

Petőfi alapeszméit Ady fejlesztette ki teljes gazdagságukban. 
Nem hiába volt kedvence Petőfi, nem hiába tisztelte Vajdá-
ban elődjét. Petőfi nem alkuszik című esszéjében — amely egyike 
a Petőfi személyiségét és életművét vizsgáló legszellemesebb 
elemzéseknek — „a társadalom mennydörgésének" nevezi 
Petőfit és bár szerelmi illúzióitól visszahúzódik, csodálattal 
adózik a következetes forradalmár előtt. Ez csakugyan a Petőfi-
örökség megvallása a visszájára fordítás maró gúnyának tollá-
val. 

Ady és az Ady-nemzedék vonta ki Petőfit abból az üresen 
kellemes dekoratív masszából, amelybe forradalmi örökségét 
a hivatalos álhazafias intézményesség (lásd például az iskolá-
kat) szándékosan és mesterségesen beburkolta. Ebben Adynak 
van oroszlánrésze. (Babits inkább Vörösmartynak hódolt.) 
Akkortájt, éppen azokban az esztendőkben, amikor én a sel-
meci líceumba jártam, már más vagy más szemmel is tekintet-
tünk Petőfire. Már mi is láttuk benne az ifjú szerelmes mellett 
a forradalmárt, a nemzetek szabadsága régi és ú j vértanúinak 
egyenértékű alakját. 

MARTINKÓ ANDRÁS 

Mivel az itt felmerülő kérdések legtöbbje kapcsán már 
ismételten kifejtettem vagy ki fogom fejteni felfogásomat, 
ezúttal csupán azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni: „Van-e, 
s ha igen, miért van az ifjúságban idegenkedés Petőfi költé-
szetével szemben?" A kérdésre általában a válasz csak ez lehet: 
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„is". Azaz: az ifjúság egyik — nagyobb — részeben „van ide-
genkedés Petőfi költészetével szemben", egy másik — kisebb 
— részében — nincs. Mivel pedig a folyóiratot, de egész iro-
dalomoktatásunkat és egész művelődéspolitikánkat nyilván-
valóan a kérdésnek „s ha igen, miért van . . . ?" része érdekli 
elsősorban, erre próbálok válaszolni. 

1. Mindenekelőtt azt kell tisztán látni, hogy idegenkedés az 
ifjúság (említett s a továbbiakban csak ezt szem előtt tartott) 
részéről nemcsak, sőt elsősorban nem Petőfi irányában mutatko-
zik, hanem általában az irodalom, a költészet, leginkább pedig 
a „régi" (a 20. század előtti) költészet irányában. Ám ebben 
semmi harangfélreverésre indító végveszélyt nem szabad látni. 
Ma már — néhány (nem is egészen önzetlenül) elfogult embert 
leszámítva — világszerte nyilvánvalóvá lett, hogy az irodalom 
csak egyike az emberformáló, nevelő s ugyanakkor örömet, 
szórakozást nyújtó emberi tevékenységnek, csak egyike az 
ilyen célú s beláthatatlan mennyiségű információknak. Az iro-
dalomnak egyenrangú versenytársa lett a többi művészet és a 
tudomány száz meg százféle ága, a film, a televízió, a sport és 
a kikapcsolódásnak elsorolhatatlanul sokféle formája (hobby, 
utazás, természetjárás, barkácsolás, földdel, növénnyel, állattal 
való foglalkozás stb.). A modern biológiai, elsősorban genetikai 
kutatások azt is kétségtelenné tették, hogy az ember érdeklő-
dési köre, ilyen vagy olyan irányú hajlama determinált, s e 
determinációban az irodalmi érdeklődés nem foglal cl nagyobb 
helyet — mondjuk — a vizuális vagy a sportinformációk iránti 
érdeklődésnél. Ha pedig valakit — az általános műveltség 
kereteit meghaladóan — hajlamai, determináltságai ellen ható 
információk tömeges befogadására kényszerítünk, az benne 
(némi szépítéssel szólva) „idegenkedést" vált ki. 

2. Most már a művészi, esztétikai, esetünkben irodalmi 
érdeklődésű-hajlamú (még mindig jelentős számú) csoportnál 
maradva: ezt olvasom egyik lapunkban: „A társadalomtudo-
mányi szerkesztőség . . . most a Petőfi-évfordulóra készít doku-
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mentumfilm-sorozatot, mely nem a költőt mutatja be [!], 
hanem . . . " Szóval nem a költő Petőfit mutatja be. Vélemé-
nyem szerint pedig Petőfi költő volt, s minden lépése, tette, 
gondolata, érzése mint költő által válik jelentőssé, országos 
és világméretűvé, sőt „érdekessé" is. Ha Petőfivel szemben az 
ifjúságban idegenkedés tapasztalható, az elsősorban és mindenek 
előtt annak tulajdonítható, hogy oktatásunk, művelődéspoli-
tikánk, ismeretterjesztő munkánk, telekommunikációs lehető-
ségeink „nem a költőt mutatják be". Az irodalom iránt amúgy 
sem nagyon fogékony rész azonban Petőfit továbbra is költő-
nek tekinti (az irodalomórán tanulja!), tehát eleve némi „ide-
genkedéssel" fogadja be, a fogékony kisebb résznek pedig 
nem mutatjuk fel a költőt, a művészt, nem nyitjuk meg azokat 
az információs csatornákat, melyen keresztül a „költő vagyok" 
kijelentés egész gazdagsága, sokoldalú: teljes igazolása kibon-
takozhatna a hajlamuk, determináltságuk által érdeklődők, a 
befogadásra fogékony, érzékeny ifjúság-hányad számára. 
Félreértés ne essék: a költő Petőfi teljességéhez, igazságához, 
szépségéhez hozzátartozik — mi az, hogy „hozzátartozik": 
szerves része, vele egy elválaszthatatlanul azonos költészet 
— politikai, közéleti, forradalmár tevékenysége, eszmerend-
szere is. De nem több, nem fontosabb, mint alakteremtő ké-
pessége, érzelmi embersége, szerelme, táj- és emberszemlélete, 
erkölcsi világa, s nem több, mint művészi nagyságának annyi 
és annyi megnyilvánulása. Nein ezekből mint külön orgánu-
mokból tevődik össze a költő Petőfi, hanem ezek az egész, a 
teljes művésznek különféle megvilágításban kirajzolódó, de 
szerves egységet alkotó, más és más aspektusai. 

3. Ezek után rövidebben szólhatok arról, hogy a meglevő 
„idegenkedés" leküzdése érdekében a legfontosabb feladat az, 
hogy műveket tanítsunk. Vagy talán ne is tanítsuk: olvastassuk 
és bontsuk ki a művek szépségét, értékét, korszerű és mai 
funkcióját. Aki költő csak tananyag, csak kézikönyv-fejezet, 
lexikon-cikk és nem élő olvasmány (vagy „hallomány"), nem 
szerves része a művészi információk mai áradatának, attól még 

7 Irodalomtörténet 
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az is elidegenedik, aki különben nagy szellemi élvezettel be 
tudná fogadni. Elképzelhetetlen, hogy — mondjuk — a János 
vitéz, de akár csak egy rövidebb dal, egy lírai költemény, egy 
levél igazi recipiálása végbemehetne csupán azáltal, hogy valaki 
el tudja mondani: „miről szól". A vers (és minden művészi 
alkotás) önmagáról szól, önmagát mondja : szóról szóra, sorról 
sorra, el kell olvasni a művet, lépésről lépésre kell a felfedezés 
(vagy ráismerés) örömét érezni s vele gazdagodni, emberie-
sülni. . . Persze ez nem megy magától, az olvasni tanítást 
már az általános iskolában cl kell kezdeni. Hogy nincs rá idő? 
Tudom, de — akár a történeti, életrajzi adatok rovására is, és 
kegyetlen szelektálással — a mííértés, a műélvezet, az olvasni 
tudás „technikáját" kell megtanítani. Esztétikai műveltséget 
kell adni legalább azoknak, akik igénylik. 

4. Egy következő válasz a sok ,,miért?"-re. Senki költőt 
nem lehet megszerettetni, a vele szembeni idegenkedést elosz-
latni az összefüggések, összehasonlítások mellőzésével. Egy mű-
vész nagysága nem abszolútum: csak akkor válik kézzelfog-
hatóvá, ha nyilvánvalóvá válik mások kisebbsége vagy más 
nagyok nagyságának másféle jellegzetessége. Petőfi nagysága 
(illetve nagyságának sajátossága) sem ragadható meg önmagá-
ban, mondjuk: Csokonai, Vörösmarty, Arany nélkül. De nem 
ragadható meg a kortárs világ- (európai) irodalom valamelyes 
— olvasmányra épülő! — ismerete nélkül. Ez a kérdés, azaz-
hogy válasz azonban messzire vezetne. 

5. De talán az idegenkedésnek valamennyi okai közül a leg-
fontosabb — nem félek kimondani —: egy bizonyos mani-
puláció a modern, legfőképp az élő irodalom javára. Ennek 
alapjában nemcsak a mai társadalmi jelentőségének elismerni-
-akarása (vagy nem tudása) áll, hanem egy téves elképzelés 
is a haladás, fejlődés mibenlétéről. Röviden: a társadalmi és 
tudományos haladást-fejlődést — és a velük járó gyakorlati 
érdekeket, értékeket — azonosítják a művészeti haladással-
fejlődésscl, s ennek következtében a művészetek (az irodalom) 
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irányában az amazokéhoz hasonló gyakorlati igényeket, el-
várásokat — és reményeket támasztanak. Ha a 19. század első 
felének tudományos, társadalmi gondolkozása ma már nem 
korszerű — mondja ez az egyenlet —, nem lehet korszerű 
(s ennek megfelelően hasznos) annak a korszaknak esztétikai 
világa sem. Ami pedig nem korszerű, az elavult, idejétmúlt, 
csupa sablonos, elcsépelt szépséget felmutató. Kétségtelen 
persze, hogy az esztétika, a szépség-eszmény is változik, talán 
fejlődik is —, de arra ritkán mutatnak rá, hogy ha a tu -
dományban, társadalmi haladásban a feljebb vivő lépés csak 
az előző lerombolásával, megtagadásával, megcáfolásával tör-
ténhetik is, — a művészetben, így az irodalomban ez nem 
szükségszerű. A művészet (a nagy művészet) egyidőben fe-
jezi ki a korszerűt és az egyetemest, az örököt. (Petőfi ese-
tében meg éppen az ő korában korszerűt emelik a mindig 
korszerű, az egyetemes, az örök fölé.) A jelen kritika és a — 
tévesen — kritikai alapállásból készült irodalomtörténetek 
természetesen magasabb értékűnek hirdetik a mai korszerűt a 
régi egyetemessel, a mindig korszerűvel szemben. Magasabb 
értékűnek, művészibbnek hirdetik a kísérletezést a megvalósu-
lásnál, az újat keresést a hagyományba beépített újnál, a m o -
dernség a korszerű szép feltételének és példájának érzik, h i r -
detik a bonyolult kiforratlanságot, forradalomnak az útkeresés 
vagy úttévesztés kínjait és kétségbeesett bátorságát. A mára 
való ilyen túlzott koncentrálás következtében Petőfi elkerül-
hetetlenül elavult költői modellé válik mind egészséges, fiata-
los optimizmusának világérzésével, mind harmonikus, áttetsző 
kifejezőrendszerével. N e m véletlen, hogy ismételten kísérletek 
történnek annak az eszmei, intellektuális vívódásokban és 
formabontó meghasonlásokban, „tépettségben" alkotó Petőfi-
nek előtérbe állítására, amelyik Petőfi csak egy része a teljes, 
az igazi, a valódi és mindig korszerű Petőfinek. 

5* 
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M E Z E I JÓZSEF 

I. Úgy fogalmaznám át a kérdést, hogy mi t jelentett Petőfi 
a mai negyvenévesek, az én nemzedékem számára? 

A felszabadulás után felnőtté váló nemzedék feladatként 
kapta a haladó hagyományok összegyűjtését, átértékelését és 
ápolását. Ennek az önképző kulturális tevékenységnek egyik 
legizgalmasabb vonulata volt az ifjúságot mindig intenzíven 
foglalkoztató forradalmi örökség. Szívesen kerestük ugyan a 
távoli korok forradalmi, lázadó, harcias hangjait, lelkesen is-
merkedtünk az értelem, felvilágosodott ész forradalmár-
költőivel, de ezek a világnézeti és ízlésbeli találkozások csak 
egy-egy vers, néhány mű és sor lobogásáig tartottak. Petőfi 
költészete az első nagy költészet, amellyel azonosulni tudott 
ez a nemzedék. Talán túlságosan is gyermekes, éretlen és ösz-
tönös volt ez az azonosulás, talán túlságosan is elfogult, lelkes, 
az árnyalatokra, a körülötte még fellelhető értékekre nem fi-
gyelő, merev, igazságtalan volt ez a rajongás. Az ifjúság nem 
mérlegel, nincs is ideje ekkor a megfontolásra, ráragadt a tör-
ténelmi korszak türelmetlensége. Forradalmi kor részeseinek 
éreztük magunkat. A forradalmár egyet jelentett a mi szemünk-
ben a fiatalos merészséggel, a bátor vállalkozásokkal, büszkeség-
gel, önérzettel, cselekvéssel, és egy olyan választott sorssal, 
életúttal, múlttal, amely a néphez köt, onnan indul, oda tart. 
Petőfi elsősorban személyiségével kérlelhetetlen, meg nem 
alkuvó, megfékezhetetlen magatartásával hatott ránk. Egy 
olyan politikai légkörben, amikor a legkisebb fegyelmezetlen-
séget sem engedtük meg magunknak. Amikor minden erőnket 
lekötötte a közösségformálás és az önnevelés megannyi gondja, 
buktatója, tévedése. Illúzióink és önáltatásaink. Petőfi volt az 
abszolút forradalmár eszménye, a példa és norma, a cél elérhető-
ségének igazolása, biztonsága. Ez adott erőt a csalódások, sérel-
mek, igazságtalanságok, demagóg megtévesztések, karrierista 
hazugságok, — becsapottságunk elviselésére, és az ideális for-
radalmi közösségalakítás és jellemépítés újrakezdésére. 

Utólag meglepő, hogy ez az egyszerű, népies, magyaros 
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költészet semmilyen esztétikai hiányérzést nem keltett bennünk, 
soha, egyetlen pillanatban sem éreztük súlytalannak, vagy el-
avultnak. Erre bizonyára több magyarázatot is találhatunk, a 
legkézenfekvőbb azonban, hogy érzelemvilágunkat, hangolt-
ságunkat, egész akkori életünket betöltötte Petőfi.költészete, 
s amit még magunkban hordoztunk, amire még igényünk 
lehetett, megkaptuk a másik két forradalmár költőtől, Adytól 
és József Attilától. A gyűlölet, bibliai átok keményebb szavait, 
a doboló ritmusokat, harsány éneket Adytól, a tündöklő sze-
génység, tiszta szívű, csendes lázadás szavait József Attilától. 
Petőfi verseinek szépségét minden esztétikai eligazítás nélkül is 
teljesnek éreztük. A népdalok és népmesék örök szépségét 
szerettük bennük ösztönösen és tudatosan. 

2. Petőfi mindig aktuális. Még a nem forradalmi, nem cse-
lekvő korokban is. Fiatalság, erő, egészség, bátorság, áldozat-
vállalás olyan feltétlen erények, amelyekre fáradtabb, tehetet-
lenebb korok és halkabb, visszahúzódóbb költői alkatok is nosz-
talgikus sóvárgással, vagy babonás félelemmel gondolnak. 
A bátor, szókimondó, cselekvő költészet mindig figyelmet 
kelt maga iránt. Mi a vonzó ma Petőfi költészetében? Vonzó 
egyértelműsége és közvetlensége. Az élet bonyolultságát is 
magába foglaló egyszerűsége. Vonzó az, hogy ebben a lírában 
minden egyértelmű, nincs hasadás, vagy kettősség élmény 
és kifejezés, ember és világnézet, szubjektív igazság és társa-
dalmi érdek, a haladás között. A bizonytalanság, hitetlenség 
hiányzik Petőfiből. Vonzó az őszintesége, emberi méltósága, 
vonzó, ahogyan semmibe veszi a metafizikai spekulációkat, 
a szubjektív, elfogult ideológiai torzításokat. 

Aktuális ma és mindig Petőfi esztétikai ideálja is. A népköl-
tészet a magyarság lelkét, jellemét fejezi ki, a legmagasabb ren-
dű esztétikum, „tiszta költészet". Ez a költőiség nemcsak alap, 
rekonstrukció, hanem a nemzeti költészet végletesen absztra-
hált, ezoterikus formanyelve is. A zenéhez hasonló letisztulás 
és kifinomodás, mindenkihez szól, de csak kevesen művelhe-
tik, és csak a beavatottak érthetik meg igazán. Petőfi ma „ к о -
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moly zene", nehéz műfajú költő. N e m utánozni kell, hanem 
tanulni tőle. Bachot, Beethovent sem másolta le a zeneművészet. 

3. Petőfi mindig fiatal marad, a líra már — legalábbis rész-
ben, bizonyos élménykörökkel és ritmusokkal — eljut a fia-
talok szélesebb rétegéhez, Petőfi tehát élhetne ifjú szívekben is. 
A kérdés, hogy vajon idegenkednek-e tőle a mai fiatalok, még-
sem jogtalanul vetődik fel. A fiatalság joga az újat keresés, 
a kérdezés, az ellentmondás, a lelkesedés, a dac, és néha-néha 
a megbotránkoztatás. Petőfiék nemzedéke sem volt mentes 
mindezektől, és azt gondolhatnánk, hogy legalább a nemzedéki 
rokonszenv, megértés közelíti egymáshoz különböző korok 
ifjúságát. Ebben az esetben nem így van, Petőfit, Aranyt, a 
népies lírát fiataljaink nemigen kedvelik, illendőségből olvas-
sák, megkopott értéknek tartják, olykor lebecsülik. Ez részben 
az életkori elcsúszásoknak, tévedéseknek tudható be, részben 
pedig az esztétikai, irodalmi nevelés, és kulturális légkör hibá-
jának. Az életkorral függ össze, hogy az ifjúság lázad a köte-
lező, hagyományos értékek ellen, modernnek tartja magát, 
új irányzatokhoz csatlakozik, a divatos, a sikeres híve. Éppen 
ebben van az ifjúság csapdája. Nincs annyi élettapasztalata, 
esztétikai, ízlésbeli érettsége, felkészültsége, vagy önállósága, 
hogy észrevenné: a ma sikeres műve, a közönséghez eljutott 
modern irány már tegnapi újdonság. Ha a divatnak megfele-
lően alkot és olvas, tulajdonképpen már n e m korszerű, nem 
modern, csak epigon. Ha önmagát keresi az ifjúság, a holnap 
forradalmait kellene keresnie a mában. A mindig, permanensen 
születő újat. Az új a régi, klasszikus nélkül pedig észrevehetet-
len, megközelíthetetlen. Az esztétikai nevelésnek itt kellene 
jobban segítenie. Az ízlés-nevelést össze kellene kapcsolni az 
irodalmi érzék kialakításával, fejlesztésével. Ugyanúgy, aho-
gyan ez a zenei nevelésben már megvalósult. Petőfi ritmikai 
és dallam-típusainak megértéséhez olyan magas esztétikai kul-
turáltság kell, mint Bartók, Kodály zenéjének megértéséhez. 

4. Petőfi jelentősége elsősorban a népiesség irodalmi prog-
ramjának következetes megvalósítása, abban a teljességben, 
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amit az 1840-es évek népiessége politikailag és esztétikailag 
jelent. N e m vele kezdődik a magyar költészet, de nála vált 
igazán magyarrá a költői nyelv. Az ő költészete nyitánya lesz 
egy olyan lírai fejlődésnek, amely már formájában, eszközei-
ben is nemzeti, képeiben, dallamaiban, ritmusaiban is magyar. 
A nemzeti, népi irodalmak megteremtése abban a korban nem 
valamiféle bezárkózó, gőgös nacionalizmus volt, nem is egye-
dül a Herder által megjósolt nemzeti veszélyeztetettséggel 
szembeni heroikus küzdelem. A nemzeti-népi irodalom m ű -
velése európai irányzat, történelmi feladat, a polgárosodással, 
ú j nemzeti alakulásokkal függ össze. Az új nemzet-eszmény, 
az új társadalmi szerkezet, ú j állam megvalósításáról volt szó. 
Az irodalomnak közvetlenül kellett segítenie ezt a valóság-
építést, ezért közéleti, politikus a 19. század irodalma, és meg 
kellett oldania a fejlődő, mozgó struktúra tükrözését. Ugyan-
akkor, mindezzel egyidőben, egészen újtípusú, új anyagú, 
nyelvű, ú j stílusú irodalmat, művészetet kellett teremtenie, 
a nemzeti-népi valóságnak, az új társadalom születésének szim-
bolikus megfelelőjét. 

Petőfinek nem volt egyszerű dolga, amikor a népköltészet 
művelésére szánta el magát. Szembe kellett szállnia az ízlés-
konvenciókkal, a merész lépéssel veszélyeztette a maga költői 
érvényesülését, eddig nem ismertet, újat tanult meg, amelynek 
törvényeit, szabályait még homály fedte. A nép költészetét 
nem lehetett csak úgy, egyszerűen átültetni a műköltészetbe. 
Csiszolatlanul, számtalan szöveg- és dallamvariációban, ide-
gen elemekkel vegyesen élt a nép közt. A költőnek el kellett 
végeznie részben a folklorista munkáját is. Egyeségesített, 
szerkesztett, stilizált, rekonstruált. Petőfi népies formái Bartók 
és Kodály népzenei formáihoz hasonlóan alakultak ki, de az 
anyaggyűjtés, feldolgozás, cédulázás stádiumát nem érezteti 
a költeményekben. Mindez a vers-előtti állapotban, a p rog-
ram, szándék és élmény szintjén zajlott le. A népies — külső 
formai szempontból — nem is lehet más, mint a népköltészet 
utánzása, „tanulmány", rajz- és stíluskísérlct. 

Petőfi sorra próbálgatja a népköltészet műfaji, formai lehe-
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tőségeit, a dalt, leírást, elbeszélést, életképet, szerep-dalt, 
humoros anekdotát, mondát, mesét. Az első, aki formai meg-
oldásaival a hagyományos műfajok új kombinációival kiépíti 
a népiesség poétikai példatárát, bebizonyítja, hogy a népiesség 
önálló költői világ, nagyon magas szintű, rangos esztétikai 
rendszer. A „poéta doctus" Arany éppen ezt az alkotó kezde-
ményezést fogja követni, természetesen kiegészítve a korszak 
elméleti eredményeivel, és műhelytanulmányokban végiggon-
dolva a költői feladat elméleti és technikai problémáit. Petőfi 
az irodalmi korfordulót leginkább összekötő, áthidaló, és 
ugyanakkor a legközvetlenebb, gyors, tömeghatásra alkalmas 
népköltészeti műfajt választ egyik fő kifejezési formájául, a 
dalt. Számára ez a személyes közlés, az érzelmek közvetítésé-
nek formája lesz, a közösséget egybekapcsoló, ízlést formáló, 
az irányt propagandisztikusan elterjesztő ének. Ebben a ro-
mantikus dal-kultuszhoz áll még közel, a népi dallamokra írt 
versek, megzenésíthető dalok ugyanakkor a romantika érzelmi 
közössége helyébe toboroznak híveket egy új, magyarabb, 
s ezért demokratikusabb, reálisabb lelki művelődés számára. 
A másik népies műfaj is a korhoz és egyéniségéhez illő rátalálás. 
Ez a forma szintén a lomantika esztétikájából nőtt ki, a mese, 
amely éppen népmesei jellegzetességei miatt, a pontos meg-
figyelések, a részletek leírása, a tárgyak rajza, a népi élettel, 
képzelettel való kapcsolata miatt, tehát realizmusa révén ha-
ladja meg a romantikát. A népmese Arany János szerint is a 
nép költészete, fantáziája, naiv „eposza". Arany talán ezért 
tesz kísérletet a mese és monda vegyítésére, hogy a „mondá-
val" a népi történelemszemlélet kiszorítsa a romantikus nem-
zet-képet. Petőfi leíró költeményei természetes fejezetei, epi-
zódjai a mesei eposznak, a népi elbeszélés otthonosan megfigyelt 
technikája ez, hiszen a nép képzelete még a csodás, babonás 
történetek leírásában is tárgyias, leíró. Arany az epikát válasz-
totta alapformának, mert szisztematikusan és szigorú igényes-
séggel próbálta kialakítani az új, nemzeti irodalom alapjait, 
ahogyan ő megnevezte saját törekvését, a népies foktól elindul-
va felemelni, kiterjeszteni ezt az irodalmat nemzeti méretekre. 
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Petőfi tudatos és felelős újító volt. N e m gyökértelcniil, nem 
anarchista módon, nem mesterkélten alkotott újat. Az iro-
dalmi fikció sok szállal kötődött az egyetemes, európai kultú-
rához, a görög, latin, keleti, középkori örökséghez, a század 
izgalmas historizmusához és reneszánsz-igényéhez, kötődött 
a nemzeti realitásokhoz. Petőfit nem lehet utópista álmodozó-
nak minősíteni. A művelt, iskolázott középosztály gondolko-
dásához, képzeletéhez, ízléséhez is igazodott, nagyon is jól 
tudta, hogy ettől a politikai és esztétikai missziótól csak úgy 
várhat sikert, ha igazolja magatartását, irányát, elsősorban 
azzal, hogy ismeri a fenntartásokat, a kételyeket, hogy nem 
akar lerombolni minden értéket, esztelenül, meggondolatlanul. 
Ú g y bizonyíthat csak a kor költője, hogy nyilvánosan átéli 
a metamorfózis szerepét, végigjárja az átalakulás, a nehéz út 
stációit. 

Petőfi ugyanakkor, amikor nemzeti költővé vált, megoldotta 
a kor egyik legnehezebb, egyéni-emberi dilemmáját is. Ez a 
dilemma minden korforduló idején általános, nagyon sok erköl-
csi és lélektani katasztrófával járhat, sőt elvezethet a humánum 
csődjéhez is. Hogy hatni tudjon, hogy beleszólhasson a köz-
ügyekbe, az irodalomba, egy nemzetté formálódó közösség 
egyenrangú tagjává kellett először válnia, tehát ki kellett vív-
nia a maga számára az egyenlőséget, a polgári jogokat. Az ide-
genből és az alsó osztályokból jött, jog nélküli költő szükség-
szerűen lett forradalmár. Csak forradalmárként lehetett magyar. 
És szükségszerűen vált magyarrá, mert csak így lehetett költő, 
közéleti ember, forradalmár. Petőfi meg tudta oldani, amit 
Martinovicsék még nem, lépéseinek sorrendje is helyes volt: 
előbb áttörni a bizalmatlanság falát, helyet csinálni a haladó 
eszméknek. Ez a példa, minden későbbi, radikális mozgalom 
receptje, minden új művészeti irány szabálya. 

5. A különböző korok más-más költő-típusoknak kedveznek. 
Ezek olykor kiegészítik egymást, illetve együtt alkotják a kor 
költészetét. Természetesen minden költészet teljességre tör, az 
élet, világ azonban az egvéni élménykör és hangnem fókuszán 
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keresztül jelenik meg az egyes költészetekben. Petőfi mint 
,,költőideál" olyan költői magatartás és költői világ, amely még 
sokszor újjászülethetik, soha nem avul el, de nem zár ki más 
lehetőségeket. N e m is zárt ki. Mint ahogy képtelenség volna 
más „ideáltípusokat" magába olvasztani. 

JEAN-LUC M O R E A U (Pár i z s ) 

Félő, hogy kiábrándítom magyar barátaimat, de be kell 
vallanom, hogy tudtommal Petőfi költészete sosem kerített 
hatása alá. Pedig — Ady társaságában — egyike volt az első 
magyar költőknek, akit kibetűztem. Diákkoromban vagy 
harminc versét lefordítottam, amelyek derűje és ifjonti egysze-
rűsége meghódított. 

De egy idegen költő csak akkor érdekel igazán, ha költészeté-
nek nincs megfelelője az anyanyelvemen. Amit Petőfiben ma 
is a legjobban szeretek, azok a ritmusukban és képvilágukban 
a folklórhoz közeleső románcai (mint a betyár-dalok például) ; 
néhány elégiája (Beszél a fákkal a bús őszi szél..., Szeptember 
végén), melyekben a vers szépsége és a nyelv elfeledteti, mily 
közel esik Lamartine-hoz ; és legfőként a János vitéz, mely ele-
ven, friss, sziporkázó, naiv mint egy olajnyomat, amelynek a 
Budapesti Bábszínház-beli előadása igazi gyermek-örömmel 
töltött el. 

Viszont hazudnék, ha azt állítanám, hogy a Nemzeti dal 
patriotizmusa forradalmár-izgalmat kelt bennem. Ha elmúlt 
a politikai helyzet, amelyben született, a politikai költészet 
rosszul bírja az idő múlását; könnyű kigúnyolni ( . . . babot 
tovább nem eszünk!), mint azokat a hadastyánokat, akik évről 
évre makacsul megünneplik azoknak a háborúknak az emlékét, 
amelyekben ők kétségtelenül hősök voltak, de amelyek az 
újabb nemzedékek számára már visszavonhatatlanul a Törté-
nelem feledés porától fedett polcaira kerültek. Talán egy viet-
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nami, egy angolai, egy ír katolikus, bármely idegen csapatok 
által elfoglalt ország polgára közvetlenebbül érzékeny lenne 
Petőfi szabadságot idéző sikolyaira. A magyar értelmiség a nem 
túl távoli múltban is bebizonyította, hogy Petőfi neve szá-
mukra nem veszített még értékéből és zászlóvá válhatik, akár-
csak 1848. március 15. reggelén. Ezt egy francia is megértheti. 
De 1945 óta ezt átéreznie sokkal nehezebb. Ezen kívül meg, 
minek is hallgatni róla, Petőfi rokonsága Béranger-val, ame-
lyet a fordítások a legtöbbször még cl is túloznak, igazán nem 
hangolja az ő költészetére a vers-barát franciát. 

Távol álljon tőlem, hogy megpróbáljam vitatni Petőfi tör-
téneti, irodalmi, sőt nyelvi jelentőségét. Élete által, amelyről 
nem tudom, példásnak vagy szimbolikusnak kell-e inkább 
neveznünk, sugárzása által, azáltal a kikristályosító hatás által, 
amellyel mintegy testet adott a nemzeti érzésnek, Petőfi két-
ségtelenül egyike a magyar sőt európai politikai-irodalmi 
történet legnagyobb alakjainak. Politikai elkötelezettsége nagy-
lelkűsége okán, ihlete spontaneitása és őszintesége okán, a köz-
vetlen összeomlás előtti bátorsága és hűsége okán egyaránt 
csak rokonszenv és csodálat övezheti. De tovább is mehetünk : 
ha Arany nem lett volna, hajlamos lennék rá alkalmazni André 
Gide híres bon mot-ját, mellyel arra a körkérdésre válaszolt, 
kit tart a legnagyobb francia költőnek: „Victor Hugo-t , 

«я 
sajna ! 

De Arany volt. Arany, akinek az érettebb, felnőttebb, iro-
dalmilag gazdagabb és változatosabb tehetsége az összehason-
lítás révén kiugratja azt a könnyűséget és bőbeszédűséget, 
amelytől igazán Petőfi egyetlen verse sem ment. Petőfi élet-
műve túl hosszú ahhoz, hogy ennyire rövid legyen. Túl korán 
halt meg ahhoz, hogy tehetsége teljét kiadja? — ez olyan köz-
hely, amelynek igazságáról nem vagyok meggyőződve. A fő 
mondanivalóját: „Szabadság, szerelem", egyetlen mozdulattal 
dobta a költészetbe, mint ahogy életét egyetlen mozdulattal 
dobta a forradalomba. Ismerjük el, hogy néha lelkesedése, 
életszeretete — s talán halálvágya — egy-egy olyan verssort, 
kiáltást adnak a tollára, amire a literátorabb Arany képtelen 
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lett volna: „Oly mértékben nő szerelmem,/ Amilyben fogy 
életein!" De ezeket a jonhunkkal kell olvasni, nem a fejünk-
kel. A fölötte kimondandó méltó ítélet alapja az élete, nem a 
műve. Az ember nagyobb volt, mint a művész. 

Nehéz megállni, hogy ne hasonlítgassuk Petőfit Aranyhoz. 
De ez az írástudók belügye. Testvér-költők, akik két ember-
típust személyesítenek meg, amelyeket a magyar történelem 
— vagy egyszerűen csak a történelem — szívesen társít és 
szembesít. Az egyik, mint a szalmaláng, ragyogó de kurta 
fényével elvakítja Európát. A másik, egy szürkébb élet maszkja 
alatt, mint a hamu alatt izzó parázs, kevesebb lángot pazarol, 
de végül is több meleget ad. Természetes, hogy Magyarország, 
mely szívesebben azonosítja magát költőivel mint államférfiai-
val, történelme fordulatai szerint hol a pátriárka bölcsessége, 
hol a kamasz lobogása felé fordul. Kevésbé ellentétesek ők, 
mint inkább kiegészítik egymást. Kevésbé szeretnénk a magya-
rokat, ha nem lennének Petőfijei. 

LEONYID PERVOMAJSZKIJ ( K i e v ) 

Igyekszem nagyon röviden írni. 
Amikor Petőfi költészetével először találkoztam, húsz éves 

voltam. Azóta közel fél évszázad telt cl, de ennek a zseniális 
magyar ifjúnak a bámulatos ragyogása, üdesége, természetes-
sége bennem nemhogy megfakult volna azóta, hanem éppen 
ellenkezőleg, kitörölhetetlenül belém vésődött. 

Sok költői hatás ért később, olyanok is talán, amelyek 
mélyebben és jelentősebben hatottak saját munkásságomra. 

De Petőfi költészetéről képtelen vagyok úgy szólni, mint a 
költői hatások egyikéről. Ez a költészet az életembe szívódott 
fel, ugyanolyan alapvető és elválaszthatatlan elemévé lett, akár 
a levegő, a víz és a kenyér. 
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Versei, mint hűs patak a rekkenő délben, szomjamat oltják; 
belélegzem őket, mint frissítő vihar után az ózont; tápláléko-
mat, mindennapi kenyeremet jelentik. 

Petőfi verseit több, mint negyven éve fordítom. 
Úgy érzem, az ukrán nyelvnek szinte természeti adottsága, 

hogy rajta a lehető legpontosabban és legteljesebben szólalhas-
son meg Petőfi verseinek képi világa, felépítése, muzsikája. 

Soha nem okozott nehézséget fordítása közben, hogy rá-
találjak a legmegfelelőbb szavakra, képekre, az adekvát jelen-
tésre; mintha Petőfi költészete határozottan arra teremtetett 
volna, hogy ukránul megszólaltassák. 

Néha olyan érzés fog cl, hogy ő voltaképpen — ukrán költő, 
én pedig csupán igazi nyelvét adom vissza, hogy ezzel milliók 
számára hozzáférhetővé és közelivé tegyem; az ő népisége oly 
rokon az ukrán költészet legjobbjainak népiségével, hogy más 
akadály nem is áll megértése útjában. 

Tévednénk viszont, ha Petőfiben csak a népit látnánk, — 
— még ha a legmélyebb értelemben használjuk is ezt a szót. 

Petőfi egyetemes jelenség, aki az egész világé — ezért találja 
meg olyan könnyen az utat a világ bármely zugában, bármelyik 
nép olvasóinak szívéhez. 

Egyes költeményei látszólag igen egyszerűek; Petőfi azon-
ban egészében roppant bonyolult, mély és sokoldalú. 

A világot megnyilvánulásai teljes gazdagságában fejezi ki; 
lírájába ugyanúgy beletartoznak a népélet vidám zsánerképei 
és a kamaszos naivitásukkal elbűvölő szerelmes dalok, mint 
a férfivá érett forradalmár, a politikai gúnyversek, vagy a 
halál előérzetétől telített rapszódiák költészete. 

Petőfi költészete gyémánt, — minden oldala nagy lelkét veri 
vissza. 
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VERONICA PORUMRACU ( B u k a r e s t ) 

AZ ÓLOM SIRÁMA 

J a j . 
én sorsom! 
á t k o z ó d o m . . . 

Mért n e m tűzbe szálltam én, 
jósnak, újév reggelén 
— ó lom lennék, vízbe esnék, 
s mondanék a 
legényeknek 
sok szerencsét! 

Mért n e m szedő-kéz alatt 
lettem betű, kis darab, 
a versek tüzét gyúj togatnám 
gyermekedért, 
hű fiadért 
szép szabadság! 

Jó szerencsém elhagyott, 
golyó let tem átkozott, 
szíven lő t tem — 
s elbukott a 
fehérvári zöld mezőben. 

Jaj> 
én sorsom — 
átkozódom . . . 

Cseke Gdbor fordítása 
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RÁKOS PÉTER (Prága) 

Az Irodalomtörténet öt kérdése közül épp az utolsót, az 
ötödiket érzem olyan kulcskérdésnek, melynek megválaszo-
lása a többi négyre is fényt deríthet. 

Tehát ,,kizár-e ez a költői ideál más költői típusokat, vagy 
azokat is szervesen magába öleli?" 

Véleményem szerint sem az egyik, sem a másik: magába 
nem öleli, ki sem zárja. Tertium datur: ez a költőideál megfér 
más költőtípusokkal, felülről és utólag nézvést a költőtípusok 
általában megférnek egymással, kiegészítik egymást, válta-
koznak, osztozkodnak az élet korain és az irodalom korszakain. 

Szigorúan véve persze, mielőtt bármit is állíthatnék a petőfies 
költőideálról, előbb azt kell tisztáznom magamban, meg 
tudom-e érteni (és örök pedagógusi másodlagosság : meg 
tudom-e értetni), mi ennek a költőtípusnak a lényege? 

A Petőfi-képet vagy a Pctőfi-költőtípust keretbe foglaló, a 
szétágazó verstartalmak közös hangulatát kifejező mottóul 
(mint afféle „bevezetés Petőfi Sándor költészetébe") számomra 
régtől fogva két, viszonylag kevesebbet idézett költeménye 
kínálkozik : 

Az egyik A haraghoz: 
N e m hagyhat el engem 
Nemes indulatom, 
Az i f ju-harag; 
N e m apad ki szivembül 
E zuhatagos 
Vad bérci patak. . . 

A másik A türelemről 
Türe lem, te a birkák s a 
Szamarak dicső ercnye, 
Tégedet tanuljalak meg? 
Menj a pokol fenekére! 

„Csoda", „üstökös", „az ifjúság hódító varázsa", „a tiszta-
ság meredek sólyommozdulata", ezek csak más-más szavak 
a jólismert közös élmény kifejezésére. A petőfiesség lényege, 
úgy érzem, nem a „mondanivaló" (más költők is szerették a 
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szabadságot és a szerelmet), nem is a művészi kifejezés mikéntje 
(más költők művészi fegyverzete sem volt alábbvaló), hanem 
a mód, ahogyan élt benne: az a féktelen legtöbbet-akarás, 
az a titáni nagyotmarkolás, amelyről rendszerint csak idővel 
derül ki, hogy nem csupán az ifjúság ragyogó és megmosolyog-
tató naivitása, hanem átgondolt és vérrévált életszemlélet (az 
már csak ráadás, hogy ezt a szemléletet élet és halál hitelesítette, 
hogy Júlia a költő boldogsága másnapján valóban sírja fölé 
omolhatott, és a költő szívéből valóban ott folyt ki a vér, hol 
a világszabadságért haltak a hősök, és — mert az álmok nem 
hazudnak — dicső neve örökkön él). Ez az állandóan lázban 
égő, bárminő semleges viszonyulásra teljességgel alkalmatlan 
költői attitűd a Petőfié. Nem m o n d o m : jobb a többi lehetséges 
költői attitűdöknél, még kevésbé rosszabb; az ég boltozatján 
dörömbölő fenséges Vörösmartyról, a bölcs melankóliájú 
Aranyról, a kétlelkű vátesz Adyról, a szigorú és míves Babits-
ról, a ziláltságában is heroikus József Attiláról sohasem mon-
danám ki, hogy kisebb költők Petőfinél, de a legnagyobb költő, 
a Költő szerepe és rangja a Petőfi Sándoré: úgy tűnik, mintha 
ezt a címet nemzetek életében csak egyszer lehetne elnyerni, 
s mintha nem is aspirálhatna rá senki más. A világirodalomba 
is inkább mint jelkép vonult be, semmint egyéni arculatú költő, 
mert a lírikusok (Petőfi is) fa helyett inkább akácot vagy fenyőt 
szeretnek mondani, madár helyett albatroszt vagy cinkét, 
virág helyett orchideát vagy kikiricset, de azt, hogy „szabad-
ság" csak egyféleképpen érdemes mondani. Éluard sem mond-
ta száz évvel későbben nagyon másképp, s mellesleg talán 
ezért is „fordíthatóbb" Petőfi más nagy magyar költőknél: 
élményanyagában, színeiben bizonyára nem különbözik lé-
nyegesen Aranytól, de legegyénibb, legdominálóbb gesztusai, 
a „szent világszabadság", a „nép nevében" nyilván mindig köz-
vetlenebbül, nyclv-felettibben érzékelhetők, mint az „ösztövér 
kútágas hórihorgas gémmel". 

S ezzel el is érkeztem ahhoz a munkamegosztáshoz, amelyre 
kezdetben utaltam. így lobogni csak a történelem kivételes 
és végletes pillanataiban lehet, a történelem lüktetésével együtt-



IÓ131 Petőfi — ma 

lélegezve. N e m azt mondom ezzel, hogy a változtatni, haladni 
akarás pátosza, a forradalmi szenvedély csak ezekben a kivé-
teles pillanatokban élhet és éljen az emberben, csupán annyit, 
hogy nem nyilatkozhat meg mindig ezen a hőfokon, nem tör -
het fel mindannyiszor forró lávaként, nem lehet a verssel élő 
ember számára sem — a szó.legnemesebb értelmében — hétköz-
napok konzumlírája. Hogy mit jelent utókorának Petőfi, azt 
csak az élet ritka perceiben lehet átélni. 

Persze ehhez még feltétlenül hozzá kell fűzni valamit: egy 
költő megértéséhez nem elegendő (bár elsődleges követel-
mény), hogy saját legbensőbb lelki, szellemi igényeinkkel 
rezonáljunk arra, amit mond; az idők múltával el kell hárítani 
a megértés elemibb akadályait is. Örök mondandóikat a köl tők 
elmúlt századok formanyelvén (vagy persze távoli világtája-
kon) fejezik ki. Önmagáért beszélő szöveg nincsen; ahhoz, 
hogy Petőfit (vagy Adyt vagy Racine-t vagy a régi görögöket) 
adekvátan olvassuk — bármint is vélekednek némely egyéb-
iránt tiszteletre méltó és megfontolást érdemlő modern el-
méleti irányzatok — tanulásra, megszokásra, szövegentúli 
felkészülésre van szükség; s ha ez hiányzik vagy tökéletlen, 
ne Petőfire vessünk, se mai olvasójára, hanem a közvetítő 
láncszemre : a professzionális irodalmárok testületére, magunk-
ra, kik minden elvont töprengésünkkel, filológiai kutatásunk-
kal a megértetés feladatát szolgáljuk. 

Mindezekből talán nem egészen logikátlanul következnek 
válaszaim a többi kérdésre: 

1. Gyermekkorom és if júkorom határán Petőfi versei érez-
tették meg velem először, mi a költészet szárnyalása (abban 
az értelemben, ahogyan megkíséreltem a fentiekben körvona-
lazni). 

2. Petőfi aktualitását abban látom, hogy erre a szárnyalásra 
időről időre mindig újra meg újra szükség lesz. 

3. Következésképpen az ifjúság — éppen az ifjúság — valójá-
ban sohasem idegenkedhetik ettől a szárnyalástól, hacsak 
nem tesszük meg számára kötelező napi tornagyakorlatnak. 

4. A magyar líra fejlődésében Petőfinek az a jelentősége, 

8 Irodalomtörténet 
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hogy a szárnyalásnak ezt az attitűdjét korparancsként és a ko r 
tartalmával telítve valósította meg milliók számára. 

Bennünk él, ha nem olvassuk is naponta, nemes és időtálló 
norma, melyről tudunk akkor is, amikor n e m érezzük, s ha 
egyéni vagy közösségi létünk vagy tudatunk egyszer-egyszer 
megidézi, előjön régi ismerősként, mintha mindig is rá gon -
doltunk volna. 

RÁKOS SÁNDOR 

Tőmondatokban kellene róla írni, vagy ma jdnem- tőmonda-
tokban. Mindenképp olyan mondatszerkesztéssel, amely leg-
kevésbé tűr meg kibúvókat. Mert ő szembenézésre kényszerít, 
határozott állásfoglalásra, egyértelmű igenre vagy nemre, 
születésének-halálának bármily sokadik évfordulóján is, 
éppen úgy, mintha élne. 

Az óiiás-egyéniségek kiváltsága, a világtörténelemben is 
csekély számú legnagyobbaké, hogy csakis ú g y állhatunk elé-
jük, ha — legalábbis a szembesülés perceire — kötelezőnek 
érezzük, magunkká-hasonít juk normáikat. Petőfivel volta-
képpen csak petőfiesen lehetett, Petőfiről csak petőfiesen 
lehet érdemben beszélni. Ú g y értem, a legteljesebb, jegyző-
könyv-hitelű valóságtisztelettel és őszinteséggel. 

* 

Soha, senki nem tudott nálunk — és máshol? azt hiszem, fél 
kézen meg lehet számolni a rokon-géniuszokat! — hozzá 
hasonlóan jelképpé válni. 

Ha azt m o n d o m : költő — száz ember közül kilencvenötnek 
az ő neve ju t eszébe legelőször. A másodperc következő tört 
részeiben fölmerülhetnek azután más nevek is, (vannak, akik-
nek emlékezetében csapatostól, vannak, akikében szórványo-
san, vagy egyáltalán nein — ez már hajlam, olvasottság kérdése), 
de a legelső név majdnem mindig a Petőfié. 
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Egy nemzet tudatában — nem is csak a tudatában, a „tudat-
alattijában", az álmaiban, a reflexeiben is — azonosult ez a 
három szótagú név a költő fogalmával. Szinte példa nélküli 
eggyéforrottság az évszázadok hullámverésében, olyan kivé-
teles szilárd pont, amelyen a legműveltebbek csakúgy megvet-
hetik a lábukat, mint az alig, vagy egyáltalán nem műveltek. 
És egyiküknek sem kell szégyenkeznie: a magas igény nem 
kényszerül lealacsonyodni, s az alacsony úgy magasodik föl, 
hogy lábujjhegyen is félszegség nélkül, természetesen mozog. 

* 

Petőfi, azonkívül hogy mindenkié, a költőké is. S ez megint-
csak szinte példa nélkül való. Aki a „költők költője", az ritkán 
a tömegé — és többnyire fordítva is igaz ez a tétel. Petőfi vi-
szont ma is eleven hatóerő az irodalomban. Költői programja 
nemcsak a halálát követő fél évszázadban, hanem jóval később, 
még az őt látszólag meghaladó Ady zsenijének kibontakozása 
után is irodalmi irányzatokat — jelentősebbeket, mint a halála 
után következők voltak — töltött meg tartalommal. Közvet-
len hatása máig kimutatható, s nem is olyan régen még remek-
művek pattanhattak ki a Petőfi-oeuvreből átmentett-megőr-
zött (magatartás) formák és a legkorszerűbb tartalmak ütkö-
zéséből. 

* 

Elgondolkoztatok a szinte fölismerhetetlen, tökéletesen 
asszimilált hatások, különösen, ha nem Petőfivel rokon, hanem 
éppen Petőfitől idegen alkatokban élnek tovább. 

Megintcsak abból kell kiindulnunk, hogy nincs — aligha 
lehet — magyar költő, aki életének valamelyik szakaszában 
ne Petőfit tekintette volna mesterének. (A szakasz itt éppúgy 
jelenthet heteket-hónapokat, mint éveket; van, aki csak fel-
nőtt korában találkozott Petőfivel ; bár a többség már az elemi 
iskola padjaiban őt tekintette példaképének.) 

Ha nem mechanikusan értjük az irodalmi hatás fogalmát, 
vagyis nemcsak a közvetlen átvételt tartjuk annak, hanem az 

10* 
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alkotásra inspiráló mégoly távoli rezonanciát is — vég nélkül 
és a legváratlanabb helyeken Petőfi-hatásokra bukkanhatunk 
a modern magyar lírában. Akárhány költői magatartás, meg-
fosztva külső jegyeitől, néha egészen más felületek mögött 
Petőfi alapvetéseinek egyikét vagy másikát idézi föl. 

Ugyanez — sokszor még fokozottabb mértékben — a pró-
zára is érvényes. S megintcsak nem a közvetlen hatásokra 
gondolok. Izgalmas feladat volna a Petőfi-próza közvetett 
hatását kimutatni, mondjuk, a Kosztolányi—Örkény-típusú 
hangvételekben. (Elég szeszélyes rokonítás ez, de csak jelzés-
nek szántam.) 

* 

Petőfi felülmúlhatatlan csoda. Mesebeli alak, egy legendá-
sításra hajlamos — s ezért gyakran önbecsapó — közösség 
valóban legendára méltó hőseinek egyike. 

A képzelet is elfárad, ha követi őt rövid életének állomá-
sain. A hazáját keresztül-kasul gyalogszerrel bejáró, fagyban, 
szélben, hófúvásban fáradhatatlanul menetelő, útszéli csárdák 
kemény lócáin, vagy istállókban, kazlakban alvó kicsapott 
diák, vándorszínész, if jú költő kora műveltségének és emberi-
etikai törekvéseinek csúcsain járt. Nemcsak ennek a kis ország-
nak, de Európának, az emberiségnek legnagyobb kincseit, 
az egész világ forradalmát vitte magával, köpönyege alatt, 
szaporán lépkedve a puszta telében. 

* 

Szeretem és csodálom Petőfit. 

JOACHIM R Ä H M E R ( H a l l e ) 

N e m könnyű számomra az Önök kérdésére válaszolni. 
Ennek egyrészt az az oka, hogy régen elmúlt azon idő, amikor 
Petőfi Sándor költészetét először átéltem, másrészt az, hogy 
maga ez az élmény más benyomások sokaságával hatott rám, 
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olyan benyomásokéval, amelyeket az ember az irodalom egé-
szétől kap, ha komolyan foglalkozik vele. Megpróbálom ezt 
megmagyarázni. 

Egy olyan nemzedékhez tartozom, amelynek döntő élménye 
egybeesik egy új társadalom keletkezésével Németország álta-
lunk épített részében. Ez az 1945 után meginduló fejlődés 
alakította életérzésünket. A tanácstalanság, a pesszimizmus 
és rezignáció időszakát a keresés és felismerés, a tapaszta-
latok gyűjtésének és a felelősség vállalásának időszaka kö-
vette. Mindez természetesen nem ment végbe összeütközé-
sek nélkül. 

Sok más élmény és benyomás mellett fejlődésemben nagyon 
nagy szerepet játszott az irodalommal való találkozás. Kör-
nyezetemmel és a társadalmi fejlődés kérdéseivel szembeni 
produktív magatartás keresése közben, a szívós önelemzés idő-
szakában az irodalom mindig jó barátom és tanácsadóm volt. 
Ha az élethez való értelmes viszony megtalálásában a szerzett 
reális élettapasztalatoknak tudható is be a főszerep, úgy gon-
dolom, ezeket a reális tapasztalatokat mégsem tudtam volna 
úgy feldolgozni, értelmezni és saját gondolkodásomba be-
építeni, ha nem szolgáltatott volna egyidejűleg az irodalom 
is tapasztalatokat, vagy ha legalábbis e két tapasztalás nem 
haladt volna egymás mellett. Amellett, hogy megismertem 
nemzetünk költőit, azokat, akik a fasizmus időszaka után az 
emigrációból Németországba visszatértek, mint például Johan-
nes R . Becher, Bertolt Brecht, Erich Weinert, Kuba, Stephan 
Hermlin, Louis Fiirnberg, valamint azokat, akiknek nevét és 
művét, jóllehet már régen halottak voltak, korábban faji okok-
ból nem lehetett emlegetni (iskolai olvasókönyvemben például 
Heinrich Heine Lorelei című verse alatt kis nyomtatott betűk-
kel ez állt: „Ismeretlen szerző"), nagy műveltségélményt jelen-
tett számomra a külföldi humanista és forradalmi költészet 
megismerése is. Élénken emlékszem még arra, milyen lelke-
sedéssel szavaltuk annak idején Vlagyimir Majakovszkij verseit, 
de nagy hatást gyakoroltak rám Hikmet, Neruda és Wolker 
versei is. 
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A keresésnek ebben az időszakában fedeztem fel a magam szá-
mára Petőfi Sándor költeményeit is, amennyiben azok akkori-
ban német nyelven hozzáférhetők voltak. Különösen verseinek 
érzelemgazdagsága, valamint a társadalmi és magánélet szét-
választhatatlan kapcsolata tett rám nagy hatást. Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy Petőfi verseinek megismerése fölkeltette 
érdeklődésemet más magyar szerzők iránt is. Ezek közül csak 
azokat említem, akik különösen emlékezetes irodalmi élményt 
jelentettek, s még ma is fontosak és kedvesek számomra: Ady 
Endre, József Attila és Radnóti Miklós. Véleményem szerint 
ezek a költők hagyományláncot alkotnak a magyar lírában. 
Petőfi nagyszerű költészetében keresendő és található azonban 
az a forrás, amelyből ez a hagyomány állandóan táplálkozott 
és táplálkozik, függetlenül attól, hogy ennek a hagyománynak 
tudatos vagy öntudatlan felvételéről van-e szó. 

Amikor később magam is verseket kezdtem írni, s megpró-
báltam átélt tapasztalataimat valamint felismeréseimet sza-
vakba foglalni, gyakran foglalkoztatott az a gondolat, hogyan 
kell az ember küzdelmét a világért — hisz az irodalomban 
mindig erről van szó — úgy ábrázolni, hogy az mások szá-
mára is átélhető legyen. Minden nagy költő képes volt erre, 
s számomra Petőfi Sándor ezek közé tartozik. О meg tudta 
ezt valósítani. Ezért nyújthatnak versei még ma is élményt 
számunkra. 

Ennek nagyon sok oka lehet. A legfontosabb ezek közül 
— úgy gondolom — Petőfi eggyéforrottsága a magyar nép 
életével. Aki Petőfi verseit elmélyülten olvassa, csakhamar 
érzi és tudja, hogy olyan nagy költőre talált, aki népének erő-
feszítéseit, ínségét, küzdelmeit és szenvedéseit saját tapasztalat-
ból ismerte. Mivel nem kívülről szemlélte népét, hanem együtt 
élt vele, ismerte érzéseit és gondolatait. Számára írta verseit. 
Határtalan szeretet és odaadás töltötte el hazája iránt, amelynek 
szabadságáért kész volt már akkor meghalni, még mielőtt 
szembe kellett volna néznie a halállal. Petőfi Sándor egy volt 
a népből. Hitt annak erejében, a szabadsághoz és függetlenség-
hez való jogában. Mivel mélyen népében gyökerezett, s hála 
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tehetsegének, képes volt megfogalmazni és mindenki számára 
érthetővé tenni azt, amit sokan nem tudtak kimondani, de át-
éreztek, átszenvedtek és átgondoltak. 

A magyar nép iránti bensőséges szeretet, s ugyanakkor e nép 
sorsa iránti mély aggodalom mily szép egysége szólal meg a 
Pató Pál úr című versben, amely engem ironikus zárófordulatá-
val a már említett német költő, Heinrich Heine verseire emlé-
keztet. Petőfi életműve — úgy gondolom — sok vonatkozás-
ban rokon vonásokat mutat Heinéével, különösen ami a népdal 
iránti vonzódását és a társadalmi viszonyok politikai meg-
változtatásáért való síkraszállását illeti. 

Petőfi verseit egészen a kor átélése formálta. Sohasem fest 
idillt. Semmit se szépít. A valóságot a maga kérlelhetetlen 
szigorúságában és kimeríthetetlen szépségében verseli meg. 
Érzelmei, felháborodása és haragja, gyűlölete és szeretete min-
dig tárgyiasak. A felismerhetetlenség finom fátylát lerántja 
a dolgokról, és a realista részlet győzedelmeskedik, s ez a dol-
gokat újból felismerhetővé teszi. Itt olyan versekre gondolok, 
mint a Föltámadott a tenger..., A tél halála, Itt benn vagyok a 
férfikor nyarában Vasúton. A társadalmi valóság intim isme-
retéből merítette Petőfi az abból szinte elkerülhetetlenül fakadó 
forradalmi optimizmust. 

Ha arra kell felelnem, milyen élményt jelentettek számomra 
Petőfi versei, talán úgy válaszolhatok legjobban, ha azt mon-
d o m : utána jobban és pontosabban tudtam, hol és kinek az 
oldalán kell az embernek tehetségét gyümölcsöztetnie. 

Második kérdésére a fenti fejtegetés alapján egészen röviden 
válaszolhatok. Nincs igazi modern költészet hagyományok 
nélkül. Petőfi Sándor számomra a lírai realizmus megalapozói 
közé tartozik. Ebben áll világirodalmi jelentősége. Még ma is 
olvassuk verseit, elgondolkozunk felettük, hagyjuk, hogy has-
sanak ránk, és így tiszteljük őt. Ma és mindörökké. 
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MARTIN REMANÉ (Ber l in ) 

,,Ah, si j ' étais jeune et vaillant. . . Va, mon coursiei, vole 
en Pologne . . . Arrachons un peuple au trépas!" — írta 
Béranger, amikor 1831-ben a lengyel szabadságharcosok szo-
rongatott helyzetéről hírt kapott. Olyan idő volt ez, amelyben 
a görög helóták segítségére siető Byron hívei még minden 
évben koszorút tettek a költő sírjára. 

Néhány évvel később a távoli magyar alföldről egy fiatal 
költő hangja szárnyalt fel, egy olyan költőé, aki rendíthetetle-
nül el volt szánva, hogy Byron példáját kövesse, s hogy költői 
hitvallását népe nemzeti és társadalmi felszabadítása mellett, 
tettekkel, ha kell, halálával is megpecsételje. 

Izgató jelszavaival a francia forradalom szelleme járta be 
egész Európát, s a párizsi júliusi forradalom majd minden or -
szágban forrongásba hozta a haladó szellemeket. A fiatal Petőfi 
már elég hamar megértette, milyen nélkülözhetetlen impulzuso-
kat kaphat e forradalom országából, s bár iskoláit idő előtt 
abbahagyta, nem mulasztotta el megtanulni a francia nyelvet, 
hogy Saint-Just írásait és Béranger dalait eredetiben olvashassa. 
Az ösztönzés, amelyet ezekből nyert, érett politikai verseinek 
mind tematikájában, mind dikciójában világosan felismerhető. 

Természetesen ez a viszony nem maradhatott egyoldalú. 
Miután néhány kisebb verseskötet és a János vitéz című verses 
elbeszélés német fordításban Bécsben és Lipcsében 1845 és 
1847 között már megjelent, a már öregedő Béranger is tudo-
mást vett róla. Afeletti öröme, hogy Petőfiben olyannyira 
rokonlelkű utódot fedezett fel, tiszteletteljes, csaknem szerény 
szavakban ölt testet: 

„Szeretem és csodálom őt, mint saját nemzete, és boldog vagyok, 
hogy Pe tőf i és néhány más magyar költő érdemesnek tartott arra, 
hogy emlékezzen rám, és nevemet nagy köl tőjük, Petőfi Sándor 
nevével kösse össze." 

Petőfi költeményeinek megjelenése nem kis visszhangot 
keltett a német nyelvterületen. Lenau barátja, Anastasius Grün 
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írásaiban — aki mint államférfi sikeresen harcolt Metternich 
reakciója ellen —, valamint Alexander von Humboldt, Varn-
hagen von Ense és Friedrich von Bodenstedt műveiben a Petőfi 
versei iránti igazi rokonszenv hasonló megnyilvánulásaival 
találkozhatunk, Bettina von Arnim pedig, aki már jóval koráb-
ban a lengyel emigránsok, így például Mickiewicz szószólója-
ként és védangyalaként volt ismert, a fiatal magyarnak a követ-
kező melegszívű szavakat szentelte: 

a vágy, amely minden dalában ott suttog, vajon akar-e rá 
valaki is emlékezni? Én, amíg csak élek, folyvást beszélni akarok vele 
halk hangon, csodálni akarom az emberek, a haza, apa és anya iránti 
szeretetét, szeretetét a szegénység bájos büszkesége iránt!" 

Még Heinrich Heine, ez a tudásban és érettségben oly fölé-
nyes gúnyolódó sem vonhatta ki magát e fiatal magyar zseni 
rusztikus tőrőlmetszettségének varázsa alól, midőn így írt : 

„Petőfi olyan költő, akihez csak Burns és Béranger hasonlítható, 
olyan meglepően egészséges és primitív természet egy beteges szem-
lélődési allűrökkel terhelt társadalomban, hogy Németországban 
senkit se tudnék melléje állítani. Még nekem is csak néhány ilyen 
természetes hangom van." 

Ebben az idézetben már említésszerűen feltettnek látszik az 
a kérdés, hogy Petőfi, azon elmúlt forradalmi korszak klasszi-
kusa, melynek hű fiaként magát .megjelölte, a mi technikai-
ipari évszázadunkban ugyanolyan nemzetközi irodalmi jelen-
tőséggel és hatóerővel bír-e, mint hajdan? 

Hiba lenne átfogóan nemleges választ adni erre a kérdésre, 
ahogy ezt tette egy nyugatnémet folyóiratban megjelent 
ismertetés szerzője Petőfi legutóbbi német nyelvű versesköte-
tével kapcsolatban, amelyet a Corvina Kiadó adott ki. 

Eltekintve attól, hogy e furfangos firkász, akinek Baudelaire 
a par excellence európai költő, s Petőfit mint politikumot csak 
a nyugati dialektika megalkuvó szemüvegén keresztül szem-
léli, még akkor sem lenne igaza, ha csak a piaci szempontokat 
vennénk figyelembe. 
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Igaz ugyan, hogy ennek az oly ifjú Petőfinek, aki a maga 26 
évével 850 vers mellett 3 nagyobb munkát is hátra hagyott, 
költői életműve különböző, életkor és tapasztalat által meg-
határozott gyengeségeket is mutat, mégis minden kétségen 
felül áll az a tény, hogy azon rövid idő alatt, amelyben élete 
lezajlott, olyan természeti és jellemképek, valamint népies dalok 
sokaságát alkotta meg, amelyek tökéletes, múlhatatlan szép-
ségűek, sőt még ennél is többek: „Természetes hangjaival" 
képes az ipar által megfertőzött, már-már lakhatatlan föld-
golyónk urbánus emberét elmélkedésre késztetni, és egy olyan 
atmoszférába helyezni, amelyben kipihenheti magát, mint az 
elvesztett édenkertben. 

Van-e azonban a művészet számára szebb feladat, mint 
éppen ez, s nem az-e éppen a művészet örökérvényű funkciója, 
hogy segítse magyarázni a nyugtalanító valóságot, s a képzelet 
szárnyán föléje emelje a szenvedő embert, s újra meg újra 
felélessze benne a reményt, hogy e valóság megváltoztatható? 

Már nagyon öregnek és beteges szemlélődési allűrökben 
megrögzött és megcsontosodott embernek kell lennie annak, 
aki érzéketlen tud maradni e költészettel szemben. 

A mai ifjúság szívében azonban, amely mindenütt lázado-
zik s megpróbál elmenekülni századunk elkorcsosodási jelen-
ségei elől, Petőfi „természetes hangjai" még ma is visszhangra 
találhatnak. 

R Ó N A Y GYÖRGY 

I. Petőfi a nemzeti költő. Mint ilyen, egyike tabu-témáink-
nak. Petőfiről nem az abszolút hódolat hangján beszélni félig-
meddig nemzetgyalázás. Minthogy senki sem szeret nemzet-
gyalázás hírébe keveredni, megvallom, csak némi vonakodás-
sal vállalkozom rá, hogy az Irodalomtörténet kérdéseire — a föl-
tett kérdések némelyikére — válaszoljak. 



Petőfi — ma 123 

2. Vau-e idegenkedés az ifjúságban Petőfi költészete iránt? 
A kötelező válasz: természetesen nincs, hogyan is lenne, min-
den magyar ifjú és leány Petőfivel ébred, vele alszik el, őt 
tartja eszményének. Tapasztalatom azonban ezzel homlok-
egyenest ellenkezik. Az ifjúság, sajnos, nem nagyon olvassa 
Petőfit. Mihelyt letette mint „kötelező olvasmányt", többé 
nemigen veszi elő; egyrészt mert kötelező olvasmányokat nem-
igen szokás később elővenni, másrészt mert egyszerűen nem 
tud mit kezdeni Petőfivel. Az ifjúság más lírán, más költésze-
ten nevelkedik (nem az iskolában, hanem szabadon választott 
olvasmányai által) ; többnyire azt sem igen érti, mi egyáltalán 
Petőfiben a költői, a költészet. Témáit többnyire nem érzi 
költői témáknak; a témák földolgozásmódját naivnak érzi. 

Mindebben jórészt igaza is van. Petőfi költészetének értésé-
hez, élvezéséhez irodalmi műveltség kell — ma sokkal több 
és mélyebb, mint egy Eluardéhoz vagy Kavafiszéhoz például. 
A mai olvasók többségének egyáltalán nem kézenfekvő, hogy 
egy Petőfi-vers „miért szép". (De hasonló az eset Goethe 
dalainak nagyrészével is.) Meg kellene tehát magyarázni, 
hogy Petőfi „miért szép". S ebben a magyarázatban azt is, 
hogy — ez nem vétek, nem kisebbítés, hanem tény — a mai 
versízléshez képest egy régebbit képvisel. Egy régebbit, amely 
azonban a maga nemében semmivel sem kevésbé „szép", mint 
egy „szép" mai vers. (Idézőjelbe teszem a „szép" minősítést, 
mert hiszen tudjuk: egy versnek egyáltalán nem kell a köz-
keletű értelemben szépnek lennie ahhoz, hogy szép legyen.) 

3. Egy régebbit, amely azonban a maga idejében hallat-
lanul ú j vol t ; és ez „Petőfi jelentősége a magyar líra fejlődésé-
ben". Tudálékosan fogalmazva: egy (rosszul) elezoterizálódó 
költészetet — az almanachok líráját, mindazt, ami Vörösmarty, 
Kölcsey, Bajza nyomán amolyan lírai-epikai közstílussá vált 
— deheroizált. A „költőivel" szemben a maga módján tudato-
san és harciasan „költőieden" volt, a finomkodóval és magasz-
tossal szemben lapos és prózai. Valahogyan olyasformán, aho-
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gyan a szimbolizmussal szemben és utána a kopárabb, puri tá-
nabb, prózaibb „ m o d e m " költészet. 

S ezzel, azt hiszem, a megközelítés legjobb módját is meg-
találtuk: azt az irodalomtörténeti analógiát, amely Petőfit 
talán a legérthetőbbé, legfölfoghatóbbá teszi a mai — mai lírán 
nevelkedett — versolvasó számára. 

4. Arra a kérdésre, amely a Petőfi képviselte költőideál 
„kizárólagosságára" vonatkozik: nem zár ki más típusokat,. 
— felelném — de nem is ölel magába minden más típust ; olyan, 
amilyen — mint ahogy más költő is olyan, amilyen. Petőfi, 
ha jól olvastam, éppen olyan egyedi jelenség, mint Ady vagy 
József Attila; ezek nem összehasonlítható minőségek, minde-
gyik, a maga nemében páratlan. Azt, hogy „melyik nagyobb?" 
egy bizonyos mértéken fölül épp olyan értelmetlen, sőt vesze-
delmes kérdésnek tartom, mint amilyen legyőzhetetlenül az 
olyasféle koncepcióktól idegenkedem, amelyek a (tehát az 
egyetemes) magyar költészet „igazi" vonulatának ezt vagy 
amazt a költő-sort igyekszenek föltüntetni vagy kinevezni. 
Nem tudom, miért kellene Petőfiért odaadni Aranyt és for-
dítva, Adyért Babitsot és fordítva; nem tudom, nem értettem 
soha, ma sem értem, s úgy gondolom, soha nem is fogom meg-
érteni, miért kell a minden értékünket egységben látó szemlélet 
helyett folytonosan valamiféle kizárásos módszerrel élnünk. 

5. Petőfi aktualitását elsősorban a költészetében lá tom: 
abban, hogy ma is élő, élvezhető, „fogyasztható" és tápláló 
nagy költő. Egyszerűen így, minden „leg-" és „legesleg-" 
nélkül. Bizonyos mértéken fölül minden ilyen fokozó képző 
fosztóképző lesz. Egy irodalmi jelenség mindjárt kevesebb lesz, 
ha „ leg-" ; hogy példát mondjak rá, mit gondolok: a János 
vitéz a maga igazi fényét, jelentőségét, helyét (még azt is hozzá 
merném tenni, hogy szépségét) abban a kettős ragyogásban 
kapja meg, amit egyfelől a Tündérvölgy, másfelől a Toldi 
vet rá. (Ugyanezt persze vice versa is elmondhatjuk.) 

Ismétlem: Petőfi aktualitását elsősorban a költészetében látom. 
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A politikái, a forradalmi aktualitását is elsősorban a politikai, 
a forradalmi költészetében. 

6. Hogy mit jelentett végül nekem, az én „kialakulásom-
ban" Petőfi? Azt mondhatnám, hogy keveset, majdhogynem 
semmit. Kivéve azt, hogy azokban az ősi, prehisztorikus idők-
ben, amikor valahogyan eldőlt számomra, még igen-igen apró 
gyerek számára, hogy „költő leszek": Petőfiből, Petőfitől 
tudtam azt, hogy mi a költő és a költészet, a költemény. Kivéve 
továbbá azt, hogy életem folyamán nehéz időkben, válságos 
években, sok egyéb vigaszból kifogyva elő-elővettem Petőfit; 
sosem hagyott vigasz és erő nélkül. Nekem mindig elég volt 
elolvasnom, századszor és ezredszer a Zöld leveles, fehér . . . 
vagy a Piroslik már a fákon a levél. . . sorait ahhoz, hogy belső 
egem kiderüljön és világom visszazökkenjen egyensúlyába. 

Majdnem úgy, mint egy okos, meleg, kenyérszagú rokoni 
szóra. Hiszen „majdnem" a rokonom lett: ha dédnagynéném, 
Prielle Kornélia épp oly meggondolatlan lett volna, mint a 
költő . . . Szerencsére okosabb volt: nem rontotta el ezt a 
mélyebb és biztatóbb rokonságot; azt, amivel nekem is, és azt 
hiszem, így vagy amúgy minden magyarul író költőnek a déd-
vagy az üknagybátyja mégiscsak Petőfi. 

OLEG ROSSZIANOV ( M o s z k v a ) 

I. Első benyomásom az volt Petőfiről, hogy harmonikus 
költő. így is mondhatnám: örömhozón, gyógyítóan harmo-
nikus. És máig is, valahányszor visszatérek hozzá, a sokféle 
díszharmóniától megfáradt lelkem szinte felüdül őt olvasva. 

Később aztán megéreztem és megértettem azt is, ami benne 
diszharmonikus és tragikus: azt a keserűséget, ami az élet ellent-
mondásainak megismerésével alakult ki benne. Az ember, míg 
egyrészt osztozik vele ebben a keserűségben, másrészt ugyan-
csak vele újra és újra nekiindul, hogy fellelje a harmóniát, ami 
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nélkül elképzelhetetlen a szellemi élet, az ember — különösen 
a mai ember — „önújratermelése". 

2. Talán éppen a mondottak azok, amik Petőfi „helyét és 
jelentőségét" számomra meghatározzák. Amíg az ember végig 
fogja élni a naiv harmóniától az érett, a komoly harmóniához, 
— a harc harmóniájához, a bölcs teljességhez és örömhöz való 
felnövekedés útját, Petőfi költészete addig valamennyiünk 
számára megőrzi életcsségét, érdekességét. 

Mert ő gazdagabb mind az egyszerűen „naiv", mind a csak 
„diszharmonikus" íróknál és költőknél; nagyobb és tágasabb, 
mint akár kora romantikusai, akár realistái. Én úgy látom, hogy 
Petőfi a kezdetén áll annak az útnak, amelyen az ember teljes 
bonyolultságában, történelmi útkereséseinek átfogó gazdag-
ságában való ábrázolásáig jut el a világirodalom, ezzel tehát 
azon mozzanatok összességének művészi ábrázolásáig is, ame-
lyek intellektuális és érzelmi szempontból elősegítik az emberi-
ség nehéz felszabadulását. 

KIEA SAHOVA ( K i e v ) 

I. Az első kérdésre meglehetősen hosszan és sok szempontból 
lehet válaszolni; például: hogyan hatott rám Petőfi mint 
olvasóra, hogyan tükröződött költészete irodalomtörténészi 
munkámban, milyen szerepet játszott életemben. A költő 
verseit először még mint a Kievi Egyetem hallgatónője olvas-
tam. Akkoriban, a negyvenes évek végén jelent meg váloga-
tott verseinek egy kötete, orosz fordításban, Kun Ágnes szer-
kesztésében és Hidas Antal előszavával. így, utólag vissza-
gondolva elég komoly hatást tehettek rám akkor ezek a ver-
sek, ha ezt követően úgy határoztam, hogy Petőfi életének és 
munkásságának, és ettől elválaszthatatlanul hazája nyelvének, 
irodalmának és történelmének tanulmányozásával fogok fog-
lalkozni, — és azóta is, már sok esztendeje, ezzel foglalkozom. 

Ha arról a hatásról beszélek, amit Petőfi rám mint olvasóra 



Petőfi — ma 127 

gyakorolt, először a költő személyiségének és munkásságának, 
életének és verseinek szokatlan egysége, ragyogó, vakmerő ifjú-
sága, költészetének, e hatalmas életerőtől feszülő költészetnek 
mozartos—puskinos tiszta derűje, az a zseniális, szárnyaló 
könnyedség fogott meg; úgy érzi az ember, hogy ennek 
a költőnek ismeretlen a szavakkal való gyötrelmes küszkö-
dés, az újabb és újabb átírások kínja, — úgy ír, ahogy léleg-
zik, a teremtés mámorától megittasodva, mindentbíróként, 
mindenhatóként. Később, amikor már alaposabban tanulmá-
nyoztam Petőfi munkásságát, megértettem bonyolultságát is, 
előtűntek a költő kialakulásának zegzugos útjai, időnkénti igen 
nehéz útkeresései, veszteségei és újonnan talált kincsei is. Már 
nemcsak költészetének tiszta zengése fogott meg, hanem mély-
sége, eszmei gazdagsága, sokoldalúsága, érzelmi skálájának 
szélessége és világának végtelen tágassága is. Erdekeit a roman-
tikus és a realista, a tragikus és az életigenlő mozzanatok egy-
másbafonódása és ötvöződése, és még sok egyéb. 

Most, amikor már jópár esztendőnyi Petőfi költészetének 
szentelt munka áll mögöttem, egyre inkább úgy érzem, hogy 
ez a költészet kimeríthetetlen, és egyetlen élet kevés hozzá, hogy 
egész gazdagságát megragadhassuk, hogy mindenkinek be-
szélhessünk Petőfiről, aki a költészetet, e nagyszerű és hatalmas 
őselemet szereti, akit a magyar költő mint művész, ember és 
hazafi, izgat. 

2. Ami Petőfi világirodalmi jelentőségét illeti, mindenek-
előtt abban kell megállapodnunk, hogy mit értünk e terminus 
alatt. Ha arra az álláspontra helyezkedünk, amelyre egykor 
Lukács György, vagyis hogy Petőfi nem tekinthető világjelcn-
tőségű költőnek, mert nem gyakorolt közvetlen hatást más 
országok nagy művészeire, akkor megfosztjuk magunkat attól 
a jogtól, hogy világirodalmi jelentőséget tulajdonítsunk az 
olyan nemzetek legkiemelkedőbb íróinak, amelyek nyelve 
kevésbé ismert, mint mondjuk az angol, a francia, a német vagy 
az olasz. Munkásságuk ezért azoknak az irodalombarátoknak, 
akik hazájuk határain kívül eltek, eredetiben többnyire hozzá-
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férhetetlen volt, a fordítások gyengék, művészileg erőtlenek, 
kisszámúak és önkényesen kiragadottak voltak. Akár ilyen, 
akár egyéb okok miatt, műveik gyakran csak nagy késéssel 
jutottak cl más népekhez, márpedig nehéz bármi módon hatni 
olyan új nemzedékekre, amelyeket újabb problémák, újabb 
formai megoldások stb. foglalkoztatnak. 

Azonban arról, hogy ezek az írók az emberiség életében 
milyen jelentőséget töltenek be, mindennél jobban tanúskodik 
más országok olvasóinak az a nagyfokú érdeklődése, amely 
ugyanúgy megmutatkozott korábban, mint ahogy megmutat-
kozik ma is, erről tanúskodik ennek az érdeklődésnek az idő-
és térbeli kiterjedése is. Számunkra nyilvánvalóan a legfonto-
sabb kérdés az, hogy a mi napjainkban mennyire eleven és iz-
galmas költészet Petőfié. Olvassák-e, készülnek-e belőle újabb 
fordítások — mivel az új fordítások mindig a társadalmi igény 
meglétére utalnak - , vagy ma már ő is csak olyan irodalom-
történeti tény, mint az a több tucat és több száz költő, aki haj-
danában foglalkoztatta az emberek képzeletét, uralkodott 
gondolataikon. 

Arról szeretnék itt beszélni, milyen Petőfi fogadtatása a 
Szovjetunióban, mivel ezt természetesen jobban ismerem, mint 
más országok reakcióját verseire. Ha az olyan jelenségektől, 
mint egyik-másik szerző hirtelen fellobbanó, majd ugyanilyen 
hirtelen kihunyó divatja — összefüggésben rendszerint egy 
fordításkötet megjelenésével — eltekintünk, és csak a meg-
szilárdult, állandó érdeklődésről beszélünk, Petőfi versesköteteit 
kétségkívül azok közé a könyvek közé kell sorolnunk, amelyek 
folyamatosan, széles körben népszerűek a líra kedvelői köré-
ben. Nem egyszer megírták már, hogy Petőfit országunkban 
szeretik és tisztelik. Felderítették azt is, hogy mi az oka a szov-
jet emberek érdeklődésének munkássága iránt. Ezek a legfon-
tosabb okok: a költő sok forradalmi alkotásának egybehang-
zása a mi országunk szellemével, Petőfi demokratikus, eszmei 
és művészi vezérszólamát tekintve népi költészetének közelsége 
a mi olvasóközönségünkhöz. De sok elem játszott szerepet 
ezeken kívül is, melyek együttesen eredményezték azt, amit 
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Petőfi Szovjetunió-beli népszerűsége fenoménjének nevezhe-
tünk, mivel úgy ismerik és szeretik nálunk, mint — természete-
sen hazáját kivéve — talán sehol másutt a világon. 

Ugyanakkor első igazi, magyar eredetiből készült fordításai 
lényegében csak 30—35 éve jelentek meg, a költő munkássá-
gának alaposabb tanulmányozása pedig szintén nem régen 
kezdődött meg. Ezzel nem akarom kisebbíteni mindazok erő-
feszítéseinek jelentőségét, akik közel száz éven keresztül nép-
szerűsítették a nagy magyar költő verseit. Elég itt pár olyan 
névre gondolnunk, mint M. Mihajlové, P. Grabovszkijé és 
A. V. Lunacsarszkijé, aki — mint Petőfi első marxista kritikusa 
— már a 20-as években mélyreható és helyes értékelését adta 
Petőfi világirodalmi jelentőségének, amelyet abban határozott 
meg, hogy „saját korának bolsevikját" látta bemie, akinek köl-
tészete forradalmi demokratikus irányultságával jellemezhető. 
Azonban mindaz, amit nálunk Petőfiből a múlt század 60-as 
éveitől a harmincas évek közepéig lefordítottak, a költő művei-
nek egytizedét sem teszik ki. A fordítások többnyire közvetítő-
nyelvből — németből vagy franciából — készültek. Ez már 
önmagában is lehetetlenné tette, hogy az eredeti megfelelői 
legyenek. Olyan költemények, amelyek szervesen beépültek 
volna az orosz költészetbe, az első fordítások között alig-alig 
voltak. 

Tehát minden alapunk megvan arra, hogy kijelentsük: 
Petőfi oroszul (és ehhez azonnal hozzá kell tennünk, hogy a 
Szovjetunió más nyelvein is) voltaképpen alig több mint 
harminc éve szólalt meg. Leonyid Pervomajszkij ukrán fordí-
tásai már a Nagy Honvédő Háború előtt sok olvasóval ismer-
tették meg Petőfi költészetét. Különösen értékes volt, hogy 
egy olyan nagy és egyéni hangú művész, mint Pervomajszkij, 
eredetiből fordított (természetesen a magyar elvtársak segít-
ségével), és fordításaiban arra törekedett, hogy a lehető legtel-
jesebb képet adja Petőfi sokoldalú költészetéről, egyaránt be-
mutatva népdalait, szerelmi és tájlíráját és a költő alkotói örök-
ségének leglényegesebb részét, — hazafias és politikai költe-
ményeit. 

9 Irodalomtörténet 
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Az orosz nyelvű válogatás még teljesebb és ragyogóbb képet 
adott a költőről. Majd minden jelentős mű bekerült ebbe a 
gyűjteménybe, a legkiválóbb szovjet költők nagyszerű fordí-
tásaiban. A magyar költőnek hihetetlen szerencséje volt for-
dítóival, vagy pontosabban Kun Ágnessel és Hidas Antallal, 
akik mind ebbe, mind a későbbi négykötetes Petőfibe olyan 
mestereket tudtak megnyerni fordítónak, mint Leonyid 
Martinov (aki az egész munka oroszlánrészét vállalta magára), 
Nyikolaj Tyihonov, Mihail Iszakovszkij, Borisz Paszternák, 
Nyikolaj Csukovszkij, Vilgelm Levik. Egyes verseket Marsak 
és más tapasztalt, ismert mesterek is — Zamahovszkaja, Zvja-
ginceva, Mirimszkij — fordítottak. Annak ellenére, hogy a fel-
sorolt költők maguk is ragyogó költői egyéniségek, az egy- és 
a négykötetes Petőfiben összegyűjtött fordítások stílus szem-
pontjából nem hatnak együttesen vegyesnek, — jóllehet azon-
nal fel lehet ismerni bennük Paszternák vagy Marsak keze 
nyomát. A fordításköteteken belül, azok igen magas átlagos 
verskultúráján belül is, én Martinov munkáját érzem a lcg-
pontosabbnak; fordításai láttán az ember akaratlanul is meg-
feledkezik a költészet fordíthatóságáról folytatott vitákról és 
megoldatlan problémáiról, mert ezek „nyers és szemléletes" 
bizonyságai annak, hogy a szinte betűszerinti gondolati hűség 
a fordításban hihetetlen formai hűséggel is párosulhat. De 
ugyanezt elmondhatjuk Petőfi orosz fordítóinak többségével 
kapcsolatban. Vajon cl lehet-e valaha is felejteni A gólyát vagy 
A magyar nemest Levik, a Téli éjt vagy a János vitézt Paszternák, 
a Zöld Marcit Tyihonov fordításában? Azért beszélek minderről 
ilyen részletesen, mert az olvasók egy másnyelvű költőről az 
első, és többnyire az egyetlen benyomást a fordításokon ke-
resztül kapják. Hány nagyszerű költő volt már, aki a fordítások 
tökéletlensége miatt, mivel a közönyös mester-kezek kiölték 
sorai eleven szépségét, más nyelven soha nem csengett iga-
zán! Ezért nagyon fontos eleme, alapvető sarkköve a magyar 
költő széles körű elismertségének országunkban, hogy versei 
kitűnő fordításban jutottak el az olvasókhoz. Nem kevésbé 
volt fontos az is, hogy Hidas Antal, majd őutána más szerzők 
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is szenvedélyes lelkesedéssel, a költő iránt érzett mélységes 
szeretettel beszéltek a szovjet olvasóknak életéről, hősies sor-
sáról, az ember és a hazafi ritka szoros, összefonódott együt-
teséről. 

A költőnek, vagy — ami ez esetben ugyanaz — a sorai közül 
kiemelkedő lírai hősnek az alakja nagyon közel állt a háború 
utáni fiatal nemzedékhez, amely kezdetben fő olvasóközönsége 
volt. De ez nem annyit jelent, hogy az érdeklődés iránta később 
megcsappant. Természetesen azoknak a külföldi költőknek a 
köre, akik az utóbbi évtizedekben jelentek meg a Szovjetunió 
nyelveire fordítva, jelentősen kitágult, sok olyan irodalom mai 
és klasszikus szerzője vált közismertté, amelyről a költészet 
kedvelői korábban vagy semmit, vagy csak alig-alig tudtak 
valamit. Petőfit azonban sem kiszorítani, sem elhomályosítani 
nem tudták. Mindazok tudatában, akiket érdekel a világiroda-
lom, szilárd és végleges helye van. Verseinek minden új kiadása 
gyorsan eltűnik a könyvesboltok polcairól, akármilyen nagy 
példányszámban, akármilyen szerény köntösben jelenik is meg. 

Arra a kérdésre, hogy milyen helyet foglal el Petőfi a világ-
irodalomban, a nagy magyar költő munkásságának legkülön-
bözőbb értékelői és kutatói nem egyszer adtak már választ. 
Petőfinek mint Magyarország legnagyobb nemzeti költőjé-
nek a nevét olyan lángelmékkel emlegették egy sorban, mint 
Goethe, Byron, Puskin. Mint olyan költőt, aki kora legnagyobb 
költő-csillagainak volt egyike, összehasonlították Shelleyvel, 
Lenauval, Leopardival, Heinével, Lermontovval. És végezetül, 
nem egyszer említették nevét a romantika forradalmár költői 
vagy a népi költők között is. Ukrajnában pedig, ahol mindenki 
ismeri a nagy forradalmi demokrata költő, Tarasz Grigorjevics 
Sevcsenko verseit, éppen Petőfi költészetét érzik a legközelebb 
állónak és a leginkább rokonnak a mi Kobzosunk költészetével. 

Az alkotásaik között levő eszmei és művészi rokonság á két 
kortárs költő világnézeti közösségéből fakad, amely pedig 
azoknak a társadalmi és politikai viszonyoknak a hasonló vol -
tában gyökerezik, melyekben éltek és népük szellemi vezetőivé, 
művészekké formálódtak. 

10* 
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Mindketten a legszélesebb néptömegek szószólóiként, a forra-
dalom hírhozóiként tűntek fel, ettől várva a társadalom gyöke-
res, demokratikus irányú átalakulását. Mindketten szenvedélyes 
humanisták, az ember ember általi elnyomásának 'kérlelhe-
tetlen ellenfelei voltak, síkraszálltak a járomba kényszerített 
jobbágyság felszabadításáért, a szellemi rabság okát mindketten 
a szociális rabszolgaságban látták. Mindketten az uralkodó osz-
tályok kíméletlen leleplezői voltak, bátran követelték a mo-
narchia megsemmisítését, szatirikusán diszkreditálták magát 
a királyi vagy cári hatalmat mint intézményt, nem látva benne 
egyebet, csak gyalázatos zsarnoki jármot. Mindketten dühvel 
és gúnnyal léptek fel a gerinctelen liberálisokkal, a halogató 
reform-pártiakkal, az ékesszóló álhazafiakkal szemben. Haza-
szeretetük elválaszthatatlanul forrott össze internacionalista 
meggyőződésükkel, a bármely nemzet elnyomott dolgozói 
iránti együttérzéssel. Mindketten komolyan érdeklődtek hazá-
juk történelme, ezen belül is főként a felszabadító társadalmi 
népmozgalmak története iránt, amelyekben a kor- és honfi-
társaik számára is követésre méltó példát, a zsarnokság és az 
elnyomás elleni harc során hasznosítható tapasztalatot, az aktív, 
tevékeny hazafiságra való neveléshez pedig élő agitációs anya-
got kerestek. Mindketten népi költők voltak a szó legmélyebb 
és legteljesebb jelentésében, a népnek és a népről, a nép nyel-
vén és a nép érdekében írtak. Petőfi is, Sevcsenko is a költészet 
újítói voltak. Ok vezették be az új demokratikus tematikát; 
a forradalmi szellemet, a történelmi optimizmust, a kritikai 
alapállást, a folklórhagyományokra támaszkodva megújítot-
ták a nemzeti költészet formáit , demokratizálták nyelvét, 
képrendszerét, közelhozva ezzel az irodalmat a széles néptöme-
gek olvasóihoz. A népi szellemben írott dal az ő kezük alatt 
stilizált irodalmi műfajból, nemesi költők által clsápasztott 
és elszegényített versből a magasrendű művészet ténye lett, 
hihetetlen népszerűségre tett szert, valóban népivé vált — eköz-
ben pedig újabb tapasztalatokkal gyarapította a világlírát, a 
világköltészetet általában is. 

Hosszan lehetne még sorolni azokat a vonásokat, amelyek 
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a két nagy nemzeti költőt minden ismételhetetlenül egyszeri 
eredetiségük mellett is közel hozzák egymáshoz. Megtalál-
hatjuk a közös mozzanatokat életükben, az irodalomról, annak 
társadalmi szerepéről vallott felfogásukban, a társadalmi, poli-
tikai és esztétikai ideáljaik melletti rendkívül következetes és 
bátor kiállásukban, abban, hogy mindketten készek voltak 
akár életüket is feláldozni forradalmi meggyőződésükért, 
hittek a népben, a nép erejében és abban, hogy a társadalmi 
haladás feltartóztathatatlan. Közös még sorsuk tragikuma is. 

Petőfi és Sevcsenko viszonyának a kérdése még korántsem 
felderített, holott ez a téma semmivel sem érdektelenebb, mint 
az irodalmi hatások problémája, amely akkora érdeklődést 
váltott ki a Petőfi-kutatók körében. Kétségtelen tény, a „Petőfi 
és Byron (Béranger, Heine, Hugo, Dumas, Leopardi, Lenau, 
Shakespeare, Shelley stb.)"-témával foglalkozó tanulmányok 
érdekesek is, fontosak is, segítik megérteni azt a folyamatot, 
melyben Petőfi mint költő formálódott, eszmei-esztétikai 
nézeteinek fejlődését, azoknak a hatásoknak a mechanizmusát, 
amelyek a fiatal költőt a legkülönfélébb elődök és kortársak 
oldaláról érték, Shakespeare-től Birch-Pfeiferig, Dickcnstől 
Sue-ig, Heinétől Rückertig. Azonban ahhoz, hogy Petőfi 
helyét világosabban lássuk a világirodalomban, pontos képet 
kapjunk munkásságának újszerűségéről, másféle összehasonlí-
tások is fontosak. Például Petőfi és Sevcsenko összehasonlítása. 
Ebben az esetben kölcsönös egymásrahatásról szó sem lehet, 
hiszen a két költő mitsem tudott egymás munkásságáról. Ellen-
ben egy ilyenfajta összehasonlítás elősegíti azt, hogy a költő 
munkásságát ne csak az irodalommal, hanem az élettel, a nép 
sorsával és osztályrészével kapcsolatba hozva is megértsük, 
segít abban is, hogy a költők közösségét ne csak tisztán iro-
dalmi, hanem annál szélesebb, átfogóbb, és a műveik leg-
főbb oldalait végső soron meghatározó értelemben ragadjuk 
meg. 
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GEORGE SBÂRCEA ( B u k a r e s t ) 

I. Véletlenül és kerülő úton jutottam el Petőfihez. Mégpedig 
Krúdy Gyula Ál-Petőfi elbeszélése révén. Ez a „kisregény" 
felébresztette kíváncsiságomat a költő iránt, akiről a kötelező 
középiskolai általános és felületes adatokon kívül alig tudtam 
valamit. 

Ki az a kivételes poéta, aki népét arra késztette, hogy a 48-as 
események után éveken át minden „deákos" külsejű bujdosó 
magyarban a Segesvár mellett elesett költőt lássa? Hiszen 
addig is hallottam Petőfi-verset néhány előadóest műsorában, 
neves vagy névtelen művészek tolmácsolásában. De ez még 
változatos, zsúfolt ifjúságomban történt, s magyar nyelvű is-
mereteim nem tették akkor lehetővé ennek a legmagasabb 
érzelmi hőfokra hevített lírának a megértését. 

Ez csak később sikerült, amikor rádöbbentem, hogy Petőfi 
a költők és álmodozók ama fajtájához tartozik, akik állandóan 
a művész jelentőségének a társadalom történelmi fejlődésére 
gyakorolt hatására figyelmeztetnek. 

Ha az egyén és a társadalom létezése, fejlődése szorosan függ 
a pouvoir de réW-jüktől, attól, hogy miként álmodják meg saját 
életüket, jövőjüket, akkor Petőfi jelentősége népe részére óriási. 
Hányan köszönhetik neki, aki eszményi példája a goethei ide-
álnak — gondolat és tett összeegyeztetésének —, hogy toll-
forgatókból harcossá lettek? 

Ebben látom a nagy magyar költő aktualitását, hisz a mai 
emberre nemcsak maga a mű, hanem az alkotó élete, küzdelme 
is elevenen hat. Petőfi költészetet akart beoltani népe minden-
napi életébe, miután népének a mindennapi életét beoltotta 
saját költészetébe. Ezért műve nem céltalan és tárgytalan áb-
rándozás szüleménye; ha ábrándozott és merengett is, ahogy 
ez minden igaz poétához illik, csak azért történt, hogy általa 
a magyarság megmutassa szikrázó, kis és nagy kincseit. Habár 
a feudális kötöttségek ellen irányuló népszellem fárosza volt, 
időtlen költőnek tartom, éppen mert a legelevenebben érezte 
a rohanó pillanatot, korának minden sürgető parancsát, így 
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az örök elet diadalmat hirdette, s a szabadság szeretetét az 
emberek és népek közötti rokoni köteléknek tekintette. 

Ahhoz, hogy megtudjuk miként éreznek, remélnek, álmod-
nak és dalolnak lelkük legmélyén a kelet-európai népek, ismerni 
kell Petőfi költészetét, etikai és esztétikai, ma is élő, szívhez 
szóló üzenetét. 

2. Hogy van-e, s ha van, miért van az ifjúságban idegenke-
dés Petőfi költészetével szemben, erre többféle válasz volna. 
Általánosítani nem szabad, hiszen a versolvasás és a költészet 
szeretete elsősorban az egyén lelki alkatától függ. 

Ha nem is válasznak szánom, de halvány fényt deríthet talán 
erre a kérdésre saját élményem a Szeptember végén című verssel. 
Többször hallottam, de nem kapott meg, mivel nem voltam 
abban a fogékony hangulatban, amely nélkül lehetetlen költe-
mény, dal, kép stb. szépségét, mondanivalóját, lényegét fel-
fogni. 

Ezt az irodalomtanárok világszerte elég gyakran elfelejtik, 
amikor nagy általánosságban a forma, meg a szöveg elemzését, 
értelmezését követelik. Lehet-e egy vers tartalmát „elmesélni"? 
Pedig az iskolában még ma is ilyen fajta feladatokat rónak a 
tanulókra. 

N e m tudom, jogom van-e nekem, az irodalmat pártolónak, 
bírálatot mondani az irodalom előadóiról? Egy azonban bizo-
nyos: saját iskolai tapasztalataim éppen eléggé elijesztettek a 
„klasszikusoktól". Ezért Eminescut, Petőfit, Schillert nem a 
középiskola legtöbbször sivár óráin szerettem meg. Később, 
évek múlva egy kolozsvári magyar színtársulattal mint kar-
mester jártam a vidéket. Egy késő éjjel valamelyik pályaudvar 
félhomályos restijében vártunk a hajnali vonatra. Az állomás 
épülete előtt száraz leveleit suttogtatta néhány gesztenyefa. 
S ekkor, váratlanul megszólalt az egyik idősebb színészünk: 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. . . 

Hangja szinte magára maradt az áthatolhatatlan cigaretta-
füstben: amint a szerelem, s az elmúlás örök keservét tagolta, 
olyan légiesen szólt, mintha nem is lett volna teste. 
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Iskola, olvasás, előadóest, esztétikai értelmezés, semmi sem 
hozott annyira közel Petőfi varázslatos költészetéhez, tökéletes 
verstechnikájához, majdnem játszi formatudásához, mint az 
a testetlen hang, ott, a zsúfolt pályaudvari restiben. Akkor ízlel-
tem, hallottam, „ lá t tam" először, s velejükig éreztem a poéta 
csodás szavait, versének titkos zeneiségét. 

A Szeptember végén hangulata sokáig elkísért. Mint zene-
kedvelő, sőt szerényen jómagam is zenész létemre az ami leg-
inkább élménnyé vált bennem Petőfi lírájából: verseinek a 
muzsikája, az a belső és külső ritmus, ami minden sorát áthatja, 
ami ring és lüktet, mint egy élő szív. Simán, zeneien pergő 
sorok, talán nem is pergők, csak hullámzók. 

Keserű vagy édes, de mindig friss forrás ez a költészet, amely 
olyan sosem-volt szépséggel gazdagította a magyar — és a 
világforradalmat ! 

3. Petőfi jelentősége a magyar líra fejlődésében? О az a 
pacsirta, amely által a magyar nyelv legszebben zendít rá a 19. 
század közepén a föld és ember dicséretére. Ember és természet 
egyforma helyet foglal el költészetében. Ez a nép hangja, de 
nem csak a kesergő parasztok lírája, hanem azé a népé is, amely 
nyomorúsága ellenére kitör otthonmaradásából, s még ha 
borongós hangulatú is a hangja, egy-egy titkos napsugár bujdo-
sik minden szavában. 

Ebben a napsugár-bujdosásban - s ennek megkeresésére 
Petőfi tanította Arany Jánost, József Attilát, sőt Kodályt és 
Bartókot is! — benne van a nép, a faj lelki alkata, elevensége, 
mély és nemes melankóliája, nosztalgiája egy világosabb, tága-
sabb látóhatár után. Benne vannak a dáridózó kurucok, regék 
és mondák pátosza, a nyalka magyar lovasok iigetése, a kecse-
sen csárdásozó legények lábdobbanása. S benne van a sás halk 
zizegése, a vidámság, az erő, a hősiesség, de a panasz muzsikája 
is, a virágénekek szerelmes gyöngédsége. 

Ha van költő, aki úgy versel, ahogy a nép beszél és dalol, az 
Petőfi. Nem a folklotikus eredetiesség feltétlen keresésével, 
hanem a hétköznapok egyszerű, de mélyebb csillámlásával. 



Petőfi — ma 137 

Ezért részemre ő a „nyelv-realista", aki a sivárnak vélt köz-
napokból is lírát sajtol, méltón öltözteti a legjelentéktelenebb, 
legelcsépeltebb szót is. 

Petőfi a szavak és éizclmck tényvilágát egyszerre, szinkroni-
kusan szemléli, éli át, innen aztán a dallal rokon hangvétele: 
a lelkek felkelnek a nyomában, a szavak elkezdenek izzani belül-
ről, hívásukra egy egész világ elevenedik meg, él és kitárul. 
A földön járó nyelv a magasba repül, mindent magnetizál, 
bevon embert és tájat csodálatos varázsával. 

Ha Csokonai magányt érzett népe körül, Petőfi a világot 
látja szétterülni a magyarság előtt. Ebből az eleven, heraklei-
toszi világnézetből a magyar líra sok tanulságot vont le. Petőfi 
arra intette az utána jövőket, hogy a költő mintegy hidat von 
múlt, jelen és jövő között, mert az életet szemléli, amint téren 
és időn, a csírázó földön átliiktet. 

Nem hiszem, hogy Petőfinek bátorságra vagy éppen hősies-
ségre lett volna szüksége a Segesvár melletti csatában. Hiszen 
ebben az utolsó harcában is csak azt kereste, amit költészeté-
ben: az elmúlás legyőzését! 

DAN SMÂNTÂNESCU (Bukarest) 

Romániának van egy lángeszű költője, Mihai Eminescu, akit 
egyetemes értékűvé tett gondolatainak mélysége, verseinek 
szépsége és a kifejezések egymásutániságának szimfonikus 
zeneisége. 

Magyarországnak van egy lángeszű költője, Petőfi Sándor, 
akit egyetemes értékűvé tett verseinek világossága és őszinte 
humanizmusa, érzéseinek nemessége és demokratikus szelle-
mének csodálatosan ösztönző ereje. 

Az egyetemes kultúra Pantheonjának két kiemelkedő alakja, 
akiknek szuggesztív és igéző hatása nemzedékek távolságán 
is áthatol. Petőfit olvasva éreztem, hogy azonosulok belső 
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izzásával, amely mint forró láva ömlik el, kiégetve a szennyet 
és megtermékenyítve azután a földet. 

A társadalom valóságos mélységeiből tört fel, szenvedések-
kel, ellentmondásokkal teli, nehéz életet élt egy bűnös és ki-
zsákmányoló burzsoázia és arisztokrácia korában. 

Petőfi, mint egy legendás hős, lábbal tiporta az ósdi elveket 
és a mesterséges megalkuvásokat, szavaival és tetteivel egy-
aránt magasra emelte a szabadság lobogóját. 

1848-ban ifjonti lelkesedését áldozatul dobta a forradalmi 
lendületnek és névtelenül, de hősiesen eltűnt Albestinél, Seges-
vár mellett, Erdélyben, 1849. július 31-én. 

Petőfi, egészen mint Eminescu, tragikus módon tűnt el, és 
hallgatás vette körül. De ismeretlen sírja fölött hősköltemény-
ként lobogott költői életműve, amely művészisége, őszintesége, 
harcias szelleme és a humanista eszmék tiszta megsejtése révén 
mindig újra és újra meghódítja az utókort. 

Makacs jellem volt, tisztán látta az igazságot, őszintén osz-
totta a néptömegek vágyait. Petőfi lírai életművében — amely 
nem volt mentes a romantikától saját érzékenységének pan-
teizmusa mellett — visszaadta azt a mély és határtalan forra-
dalmi érzést, amely a nép lelkében lappangott. 

Megértve a feladatot, melyet a végzet reábízott, az utolsó 
pillanatáig sem szűnt meg szenvedélyes versekben merészen 
megénekelni a felkelést a monarchia, az arisztokrácia és a ki-
zsákmányoló burzsoázia ellen. A sovinizmus minden jele 
nélkül, a dolgozó osztály szeretetétől és az igazság és a szabad-
ság tiszteletétől áthatva, Petőfi életét áldozta ezekért a magas 
célokért. 

Az 1789-es forradalom majdnem valamennyi gyermeke a 
vérpadon halt meg. Petőfi a dicsőség mezején vérzett el hősie-
sen, a szabadság és a humanizmus ideáljaiért küzdve. 

Az első tetteik emlékét hagyták hátra, amelyek kétségtelenül 
nagy jelentőségűek, de a történelem évkönyveiben őrzik csak 
helyüket. Petőfi, a tetteken kívül, egy zseniális lírai életművet 
hagyott hátra, amely gondolatainak igazsága, formájának mű-
vészi tökéletessége, az emberiség legfenségesebb törekvéseinek 



Petőfi — ma 139 

elkötelezett harcosságából eredő őszinte pátosza révén mindig 
egyetemes érvényű marad. 

Petőfi élni és nagyobbodni fog az utókor tudatában; óriás-
ként marad meg az egyetemes irodalom nagy költői látnokai-
nak galériájában. 

Dicsőítjük emlékét és tiszteljük művét : büszkék vagyunk rá, 
mert nemcsak a magyar néphez tartozik ő — a román néphez 
is, hiszen román földön küzdött és esett el. 

Születésének 150. évfordulóján, a társadalmi átalakulás ha-
talmas hőskölteményében, amelyben megvalósultak zseniális 
megsejtései, amelyekért küzdött, nemesen, áldozatkészen és 
lángeszűen, rendületlenül: megőrizte időszerűségét. 

C . P . SNOW ( L o n d o n ) 

Kedves Mr. Nagy! 

Boldog lennék, ha kissé hosszabban írhatnék Petőfiről, de 
kétségbeesetten futok az idő után. Petőfi kétségtelenül a leg-
nagyobb írók közé tartozik, az összes romantikusok közül 
egyike a legnagyobbaknak. Úgy vélem, az angolok közül leg-
inkább Byronnal hasonlítható, de e hasonlítás teljesen Petőfi 
előnyére válik. Én először a múlt háború alatt találkoztam a ver-
seivel — véletlenül került a kezembe egy régi fordítása, amely 
katonai és hazafias költeményeit tartalmazta s mélyen meg-
rendített, éppen összevágott a kor körülményeivel. Boldog 
lennék, ha megismerkedhetnék a teljes Petőfivel. 

Baráti üdvözlettel: 
C. P. Snow 
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SOMLYÓ GYÖRGY 

A Magyar Irodalmi Lexikon Petőfi-címszavának sok érdekes 
dokumentuma között egy 1884-ben Kolozsvárt kiadott név-
telen nyomtatvány fakszimiléje is látható, amely nyilván a 
segesvári tömegsír annyi fantáziát is megmozgató rejtélyét 
bolygatja, a következő címmel: 

PETŐFI VÁJJON TRAGOEDA? 
Nyílt kérdés egy kiikiillőmenti pillangóhoz. 

Hogy kicsoda vagy mi fán terem a küküllőmenti pillangó, 
arról sejtelmem sincs. De íme, a kérdés a mi számunkra is újó-
lag és egyetemesebb formában fel van téve: Petőfi vajon ,,tra-
gőda", vagyis tragikus hős? És a kérdés számunkra is nyílt. 

Bár közel egy század magyar irodalmi tudata azt kívánta el-
hitetni, hogy Petőfi — lezárt kérdés. Egy irodalmi m ű számára 
pedig — akár tragikus jellegű az, akár nem — nincs nagyobb 
tragédia, mintha lezárt kérdésnek tekintik; ha a túlságosan 
homogén és tömör tiszteletét lezárja az új meg új, akár tiszte-
letlen kérdésfeltevések elől. 

Ezért éreztem, amikor néhány évvel ezelőtt kezembe került 
Lukácsy Sándor tanulmánysorozata, hogy itt egy rendkívüli 
érdekességű irodalomtörténeti kutatás van folyamatban, amely 
értékes és fontos eredményekre vezethet; a Petőfi-kép oly 
szükséges kiigazítása, újra-megnyitása mellett talán még általá-
nosabb kérdések felé is mutat : irodalomtörténetírásunk és a mai 
magyar irodalom kritikai módszereinek gazdagítása és kitá-
gítása felé. Azóta Lukácsy újabb dolgozatai mellett, Fekete 
Sándor és Pándi Pál jelentős munkái is megerősítenek ebben az 
érzésemben. 

A félig öntudatlanul sejtett dolgokra való hirtelen ráébredés 
erejével hatott rám Lukácsy Petőfi és Cabet című írásának első 
mondata, amely azt a valóban meglepő tényt hozza, szeren-
csésen végletes fogalmazásával még meglepőbbé téve, valóság-
közeibe, hogy Petőfiről, a nemzet kincséről, a nép költőjéről 
és a népköltőről, akinek szinte minden egyes napját külön 
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tárgyalja két vaskos könyv is, Endrődi Sándoré és Hatvany 
Lajosé, s akiről egész könyvtárral és irodalmunkban páratlanul 
gazdag bibliográfiával bírunk, még adatszerűen is, hát még a 
mélyreható elemzés tekintetében, egyben-másban kevesebbet 
tudunk, mint „a kelta ősrcgék borongó kezdeteiről". 

A szellemi kisajátításnak alig van monumentálisabb példája, 
mint amit a Petőfi hagyatékát először birtokba vevő kiegyezé-
si és milléneumi Magyarországtól örököltünk. A nemzet leg-
nagyobb költőjét és legnagyobb forradalmi géniuszát (ritka 
egység!) azok tették magukévá, s tették, sajnos, hosszú időre 
meghatározó érvénnyel a nemzetévé, akiknek elméletében és 
gyakorlatában a költészet mindent jelentett, csak épp az em-
beri nagyság igazi jelenlétét nem, s akik a forradalomnak leg-
szívesebben még a nevét is kitörölték volna emlékezetükből. 
A költők általában az utókorhoz fellebbeznek koruk értetlen 
sivárságából. Nos, szomorúbb és méltatlanabb utókor kevés 
nagy költőnek jutott, mint Petőfinek, aki életében mégis csak 
egy nagy kor gyermeke volt, még ha — mint Lukácsy egy 
másik tanulmánya figyelmeztet erre érzékletesen és meggon-
dolkodtatóan — ez a kor sem szűkölködött a nagyság megnem-
értése és megcsúfolása híján. Akit Vörösmarty vezetett be az 
irodalomba, aki Aranyt fogadhatta testvéréül, aki Kossuth-
tal, Vasvárival, Táncsiccsal, Bemmel küzdhetett együtt, az 
Ferenczi Zoltán és Endrődi Sándor kezéből kapta a halhatat-
lanságot. Petőfi holttestét elorozta tőlünk a történelem; mintha 
a halhatatlanságba is valaki más lopózott volna be az ő neve 
alatt. 

A petőfieskedők, a Petőfi-Társaság és a Petőfi-Könyvtár 
maguk-képére-alkotott Petőfije került a nemzet rajongásának 
látóterébe, az gyúródott képletesen és valóságosan is azzá a 
szoborrá, amely máig is a Petőfire hivatkozó nyílt vagy búj-
tatott retrográd törekvések eleven védszentjeként tárja a 
magasba karját a pesti Dunaparton. 

Valóban: tragikusak nemcsak Petőfi március 15-ét követő 
napjai, s lesznek majdan utolsó, homályba vesző napjai a csata-
téren, tragikusak Petőfi utókorának „napjai" is, tragikus fő-
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ként az a sajátos helyzet, amelyben Petőfi száz esztendő alatt 
annyiszor lehetett a magyar társadalom és szellem visszahúzó 
erőinek bálványa és erőforrása, még a legutóbbi időkig is, a leg-
különbözőbb formák között s a legváltozatosabb árnyalatok-
ban, a szélsőjobboldaltól, fájdalom (mert politikai és művészeti 
progresszió nem mindig jár együtt) nem egyszer a baloldalig : 
a Petőfi-Társaságtól és — társaságoktól egészen a „Lobogónk: 
Petőfi!" felkiáltójeles jelszaváig. 

A Petőfi-kép, amely egy nyárspolgári, hazafias (nemegy-
szer hazaffyas) népköltőt állított az elementáris forradalmár 
helyébe ; amely a magyar glóbus helyi virágjának tette meg azt, 
akit az egyetemes emberi gondolat nagy aktuális áramlatai is 
teremtettek ; amely a tudatlan ős-zsenit, a puszták naiv dalosát 
ünnepelte abban a káprázatos fiatalemberben, aki az európai 
forradalmak utolsó nagy lángját érezte és szenvedte magában, 
aki húszegynéhány éves korára, országgyalogló éhezései közben 
három nyelven tanult meg olvasni, eredetiből fordította Sha-
kespeare-t és Shelley-t, Béranger-t és Heinét, szekerezésre a 
Faustot vitte magával úti olvasmányul, s mint Ady írja, „Taci-
tust olvassa, míg az eltörött tengelyt kalapálja a kovács", s 
mint ahogy most tudhatjuk meg filológiai okadatolással, nem-
csak eredetiben olvasta, de alkotó módon fel is dolgozta a kora-
beli európai politikai és filozófiai irodalom legfrisebb és leg-
java termését, — ez a hamisan-egyszerűsített, szellemi erő-
feszítés nélkül bekebelezhető Petőfi-kép alkalmas volt arra, 
hogy megtévessze még azokat is, akik politikailag vagy irodal-
milag, vagy mindkét értelemben, az új, modernebb és hala-
dóbb eszmék és irányok felé tájékozódtak. A maga arisztokra-
tikusán esztéta árnyalatú szemléletén kívül ez érteti meg a fia-
tal Babits elutasító Petőfi-értelmezését, amely, ne feledjük, 
1910-ben, tehát éppen a Petőfi-Könyvtár sorozatos megjele-
nésének és áldásos propagandájának tetőpontján kelt; s ha tüze-
tesebben megnézzük Babits eszmefutattását, világosan kitűnik, 
hogy Babitsnak inkább a Petőfi-Könyvtár Petőfijével van 
vitája, mint a valódival. 

S ha a magunk későbbi, iskolai, tehát közkeletű Petőfi-él-
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menyét idézzük föl, nem érezzük-e, milyen nehéz volt e mögött, 
ennek megkerülésével, mintegy illegálisan eljutni az igazi 
Petőfihez? 

Lehetett, persze, Adynak sikerült is. De ez más kérdés. A fő 
kérdés itt az, hogy miért nem sikerült Adynak, majd Hatvany-
nak és másoknak, még később a Petőfi-revíziót a legnagyobb 
lépéssel előrevivő Illyésnek, végül mai irodalomtörténészeink 
közül azoknak, akik az előbbiek munkájára építettek, máig sem 
gyökeresen megváltoztatni ezt az uralkodó képet. Hogy még 
mindig lehet annyi rossz és parlagi ügyben Petőfire hivatkozni. 
A lényeges abban a jelképes értelmű tényben csúcsosodik ki, 
hogy az ország fővárosában még mindig a régi szobor áll; s a 
Ferenczy Béniének csak a gyulai főtéren jutott hely, ott is 
milyen huzavonák után, s azóta sem szűnő gáncsoskodások 
közepett. (Mellesleg: az 1965-ben megjelent Magyar Irodalmi 
Lexikon számos illusztrációja között is az előbbi mű reproduk-
cióját találjuk, nem csupán az utóbbié mellett, hanem az utóbbié 
helyett is.) Pedig a huszadik század második felének ifjúsága 
a régi szobor Petőfijében csak kötelező iskolai feladatok, kellet-
len tisztelete tárgyát tudja fellelni; az újban igazi rokonára is-
merne. 

Az újabb Petőfi-kutatások a legizgalmasabb pontokon ígér-
nek lényeges változtatást. A hagyományos Petőfi-kép leg-
főbb torzításain igazíthatnak: világirodalmi jelenségként és 
szellemi teljesítményként fogják fel azt, ami a kor szellemi áram-
latai közül kiszakítva meg sem érthető, illetve önmagának 
csak silány másolatává redukálható ; s a forradalmárban, a költő-
ben és a politikusban egyaránt a politikai küzdelmek és eszmék 
ellentmondásai között vívódó, azok alakítottja- és alakítója-
ként fejlődő, összetett és tragikus, rendkívüli embert keresik. 

Egyebek mellett sokértelmű bizonyságot szolgáltatnak arra 
is, hogy ha a költészet eredményeinek merőben politikai és esz-
mei értékelése a legtöbbször a költészet lényegének szem elől 
tévesztéséhez vezet is, a költészet létrejöttének ideológiai és poli-
tikai elemzése nélkül sokszor éppen a költészet lényege nem ért-
hető meg. S hogy csak akkor tiltakozhatunk jogosan a költé-
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szetben a mesterségesen kiválasztott tartalmi elemek s a poli-
tikai hasznosság önállósult értékmérővé emelése ellen, ha nem 
becsüljük alá a társadalmi küzdelmek, az eszmék és a gondolat 
szerepét a művészet alkotó folyamatában. 

SZABÓ MAGDA 

Mikor körkérdésüket megkaptam, az volt az érzésem, ilyen 
könnyű feladat elé ritkán állítottak életemben. Most hogy újra 
elolvastam, korántsem vagyok olyan magabiztos, mint tavaly. 
Lehet az Önök kérdésére úgy felelni, ahogy Petőfi Sándorhoz 
ha nem is méltó, de legalább nem túlságosan méltatlan? Mit 
lehet, mit tud bárki is érzékeltetni abból, amit valamennyiünk, 
én is, ettől a költőtől kaptunk, aki akkor is az apánk marad 
valamiképpen, mikor életkor szerint régesrégen a fiúnk le-
hetne? Hogy ír az ember egy csodáról? 

* 

Hogy mit jelentett élete, példája, művészete az én szellemi 
arculatom kialakulásában? Megkísérlem érzékeltetni, bár hatása 
mélyebb, bonyolultabb, mint ami a tények felsorolásával meg-
érthető vagy megértethető. Petőfit nagyjából azonos időben 
ismertem meg családommal és önmagammal, az ön — illetve én 
— tudata, a családtagok közti eligazodás és a költő személyé-
nek tudomásul vétele körülbelül egyszerre jelentkezett. Az 
Óvóiban megpróbáltam megfesteni hajdani otthonunkat, 
amelyben, mint a római házakban a Penátok, ott éltek velünk 
együtt a művészetek. Petőfi sorai, asszociációi, képei hamarabb 
váltak beszédem aktív részeivé, mintsem tudtam volna, kit és 
honnan idézek. Ha vad tél volt — gyermekkorom Debrece-
nében nem ritka jelenség —, anyám vagy apám a lakásba lépve 
a hófúvásból, mindig ezt tudakolta a benn levőktől: „Hol a 
boldogság mostanában?", s erre azt kellett válaszolni: „Barát-
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ságos, meleg szobában." Legelső macskánkat Büngözsdi Bandi-
nak kereszteltek a szüleim, pirongatásuk szövege („Hej, Bün-
gözsdi Bandi, istentelen zsivány!"), sajátságos neve jóval élete 
befejezése után kapott számomra magyarázatot, mikor a Bün-
gözsdi Bandiról írt költeményt a Petőfi teljes-ben felfedeztem. 
N e m volt minálunk olyan este, amelyen valaki, kitekintve 
Szent Anna utcai lakásunk ablakán azt ne mondta volna, hogy 
„lement a nap", s egy másik családtag a mennybolt momen-
tán helyzete alapján meg ne állapította volna, hogy csillagok 
viszont jöttenek vagy nem jöttenek. Apám reggeli borotvál-
kozás közben ha nem régi Kollégium-i kántusdalt, zsoltárt 
vagy operettrészietet énekelt, torkaszakadtából fújta a meg-
zenésített Petőfi-verseket, ébreszteni mindig anyám ébresztett, 
s mióta eszmélni tudtam, mindig hajszálra azonos szöveg halla-
tára nyitottam ki a szememet. Ott ült mellettem az ágyam szé-
lén, s azon az alig-hangon, amellyel ébreszteni és elaltatni 
egyaránt tudott, azt susogta: „Szívemnek g y ö n g y h á z a . . . 
lelkem Magduskája . . . " A Játios vitéz kezdetének tanítása 
tanár koromban, mikor az öröktől ismert metafora mint köz-
lendő tananyag jelentkezett, mindig azt eredményezte, hogy 
egyszerre láttam az osztályt, amelyet irodalomra tanítottam 
és anyámat is, ahogy felém hajolt, és persze önmagamat, el-
választhatatlan egységben Kukorica Jancsi Iluskájától. 

Életrajzát is a szüleimtől tanultam meg, nem az iskolában. 
Sétáink közben a mostani modern nagyállomás közelében az 
én gyerekkoromban még meglevő, parányi hajlékban fa-
gyoskodó költő debreceni életének egyik, a Batthyány utcai ház 
láttán megint másik szakasza elevenedett meg közléseikből, s 
mindig versek is kísérték. A nyomorúságos házikó előtt, amely 
mellett rozsdás bádogfeszület szomorkodott, Krisztus lába 
alatt mindig friss virágot őrző vázával, azt kellett mondanom : 
„Hej, Debrecen, ha rád emlékezem!", vagy hogy „Temetésre 
szól az ének", a másik, a Batthyány utcai lakás láttára meg, hogy 
„Ide-ide fiamat kezembe." A Piac utcán, Anzelmus szépapám 
ablakaira pillantva, majd szétvetett a büszkeség azt hallva, 
azok mögött az ablakok mögött cserélt vele kardot Petőfi, 

10 Irodalomrörténet 
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de akkor bezzeg legszívesebben elsüllyedtem volna, mikor 
hallottam, hogy Zilahy Károly édesanyjának azt mondta, 
Debrecenben nem is születnek költők. Személye és művei 
varázsvilága olyan határig vonzott, hogy annak a monstrum, 
piros vászonba kötött Petőfi-díszkiadásnak a kedvéért, amelyet 
képek díszítettek, és amelyben az is látható volt, mint száll ki 
Iluska az Élet Tavából, felül már lányként, de deréktól lefelé 
mint rózsaszirom, rávehettek arra, hogy tiltakozás nélkül el-
járjak anyám nagynénjéhez, akitől féltem és akit ki nem áll-
hattam. Hiába volt otthon nálunk két Petőfi is, egy a szüleim 
könyvszekrényében, egy az én könyveim között, egy ronggyá 
olvasott, olcsó példány, az igazi felemelő élmény mégicsak 
az volt, hogy olyan könyvet lapozgathattam, amelyben még 
a Szilveszter kutyája is le volt rajzolva. -

* 

Amit nevelésemben, lényem formálásában tulajdonképpen 
a vallásoktatásnak kellett volna elvégeznie, azt költészete oldot-
ta meg. Vallásom teológiai tételei, fogalmai túlságosan elvon-
tak voltak gyerekeszemnek; miután nem fogtam fel, mit gon-
dol az írás, mikor atyám és anyám tiszteletétől teszi függővé 
jövendő életem tartamát, nem tudtam rájönni, milyen etikai 
magatartást kíván is tőlem voltaképpen. Ám Petőfi családi 
lírája örökre bennem hagyta az igényt, hogy arra törekedjem : 
amit az élet nem adott meg a szüleimnek, iparkodjam minél 
hamarabb magam pótolni, és tanuljak meg hallgatni is, ha baj 
van, mert ami nekem fáj, százszor jobban fáj az édesanyámnak. 
Törheti is majd a fejét, akinek az az ötlete támadna, hogy meg-
keresi és összegyűjti haza írt leveleimet, hadd rajzoljon azok 
segítségével portrét rólam. Szép kis portré volna az a vigyorgó, 
boldog teremtés, akinek én a szüleimnek az ötvenes években 
írt leveleimben álcáztam magam, hogy az én anyám is azt 
higgye, mint a költőé, akitől ezt a szeretet diktálta némaságot 
megtanultam, — hogy nekem is „kedvez a szerencse". Szépen 
kedvezett, mondhatom, de egy verssor, egy sose hallott hang 
régesrég megtanított, hogy intézzem el a magamban, ami reak-
ciót bennem a köröttem csapkodó hullámok keltenek, mert 



Petőfi — ma 147 

Hruz Mária és Jablonczay Lenke valahol azonos képletek, s ha 
az elsőt kímélni kellett, mert jobban fájt neki a fia fájdalma, 
mint magának a fiának, akkor az én anyám sem szenvedne 
kevésbé. Hogy valaki ne kívánja felebarátja ezét-azát, azt nem 
volt nehéz vallásórán megjegyeznem, de mennyivel világosab-
ban megértettem, hogy is gondolja ezt a Jóisten, a Szilaj Pistá-
ból. Ugye, hogy a vadász úrfi hogy megjárta, mert megkívánta 
a Szilaj Pista menyasszonyát, de ugye, hogy az ölés tilalmában 
is lehet valami, mert nemcsak a vadász úrfit nyelik cl a habok, 
hanem Szilaj Pistát is. 

Az iskola hazafias nevelése semmit sem ért volna Petőfi köl-
tészete nélkül. Az időnként hallott, holtunalmas alkalmi beszé-
dek nemhogy a tudatomig, a hallóidegemig sem értek, oda 
se figyeltem, ha a nénikének nevezendő tanítónéni elrebegte, 
mit miért is ünneplünk vagy gyászolunk, a szabadság-igény 
ébresztésére is legfeljebb annyiban volt alkalmas egy szigorú 
felekezeti iskola, hogy józan érzékelésű tanulónak nem is lehe-
tett nem lázadoznia esztelen tilalmaik és Jézus a derűt sose ki-
fogásoló világképét messze felülmúló puritánságuk miatt. 
Magyarrá lenni Petőfi tanított, méghozzá öntudatos és büszke 
magyarrá. Neki köszönhetem, hogy a tágabb és a kisebb haza 
fogalnm olyan elevenen él bennem, hogy téphetetlen szálak 
fűznek ehhez a földhöz, s hogy a külföld minden csodája és 
látnivalója idegen csoda és idegen látnivaló, amelyet tudom, 
ismerni kell és illik, fel is dolgozom magamban sorra, aztán 
hazajövök, mert ez az egyedüli olyan pontja a világnak, hol 
akkor is itthon vagyok, amikor éppen bántanak. 

Miért fosztjuk meg azokat a gyerekeinket, akiket otthon 
nem Petőfi-idézettel ébresztenek, s akik lakásában nem olyan 
természetes háziistenek a művészetek, mint nálunk voltak, 
Petőfi verseinek egy olyan csoportjától, amelyet „esetleg 
félre lehet magyarázni, mert nacionalista-soviniszta ihletés 
veszélyével fenyeget"? Mondhatom, nagy luxus egy aggá-
lyos feltevés kedvéért kivonni hazafias nevelésünkből azt az 
elemet, amely pontosan a legérzekenyebb életkorban kijelöli 
a tanuló helyét az öt világrész pontjai között éppen a mi hatá-

1 0 * 
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raink között. Ha a magyar tanár megfelelően értelmezi és 
magyarázza a költőt, nyugodtan lehet hazánk Isten kalapja 
mellett bokréta is, és nyugodtan állíthatjuk azt is, hogy leg-
szebb a világon. Nekünk az. Csak egy részeshatározót kell a 
magyar órán tudatosítani, amit egyébként maga a költő is ki-
mondott — hány külföldi utamon éreztem igazságát —, csak 
azt, hogy nekem. Az, aki számára a hazája a legszebb és a leg-
szentebb, még azért — vagy talán éppen azért — felajánlhatja 
életét a világszabadságért. Ha a magyar tanár megmagyarázza, 
hogy ugyanilyen elragadtatást érez minden nép fia a maga or-
szága láttán, és hogy az indián szemében Manitou homlokkötő-
szalagja mellett a Sziklás-hegység a sastoll és nyilván nem 
Magyarország, hazánk nyugodtan maradhat bokrétának Isten 
kalapja mellett. Néztem Kréta szigetén az erkélyünkről az 
Égei-tengert, ibolyakék volt az ezüst ég alatt, a súlyos illatú 
görög fűszernövények párologtak, arra gondoltam, milyen 
gyönyörű, és arra is, hogy azért Debrecen szebb. Álltam szem-
ben a Jungfrauval, mikor alkonyodott és a havas semmi más 
fehérhez nem hasonlítható fehérsége átcsillogott az alkony 
tűzpirosán, néztem a hegyóriások ormát a horizonton, hogy 
váltják színüket, arra gondoltam, micsoda szépség van előt-
tem, és arra is, hogy Debrecen azért ennél is szebb. Nem vagyok 
se vak, sem elmebajos, tudtam, hogy Debrecennek se vize, se 
hegye, és ami előttem van, a világ számon tartott csodái közé 
tartozik, Debrecen nem léphet a nyomukba. Mit számított? 
Nekem szebb volt. Nyilván csak nekem, de ez a részeshatározó, 
amit Petőfitől tanultam, megszabta nemzetiségemet és illető-
ségemet is. Magyar vagyok, alföldi magyar. 

+ 

Mikro-realizmusának felejthetetlen képei épp annyira be-
folyásolták később művészi látásmódomat, érzékelésemet, mint 
lírája ki törő szenvedélyessége. Persze azért megcsaltam én is, 
elsősorban és leghamarabb Adyval, általában a nyugatosok-
kal. Volt idő, mikor Babits aszfodélosz mezeje meggyőzőbb 
és otthonosabb volt a számomra, mint a kék ég és a zöld föld, 
ami alatt, illetve felett pacsirta énekel. Hogy hűtlen lettem 
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hozzá életem egy szakaszára, az is nyilván ihlető hatására tö r -
tént, aligha érezte volna diadalának, ha megállok az ő ered-
ményei mellett, és soha többé nem érdekel, más mit vesz észre 
a világból, s amit észrevesz, hogy ábrázolja, ha nem kápráztat 
cl — mondjuk Shelley vagy Browning éppen úgy, mint őt 
annak idején Béranger, vagy saját kora külföldi kedvencei, s 
nem tévedek el boldogan Kosztolányi vagy József Attila, R a d -
nóti bűvös labirintjában. Ha, mint írta, szentegyház a kebel 
belseje, amelyben oltárkép van, természetesnek éreztem volna, 
hogy oltárképemen több alak kerül mellé. Az ifjúság emberi-
esztétikai hőzöngésének elmúltával egyébként tudtam már , 
látszat és stilisztika az, ami más költőinktől megkülönbözteti, 
mert Petőfi minden igazi nagy alkotóban benne él valamikép-
pen. 

* 

Gyerekeink kicsikorukban rajonganak érte, később végig-
mennek ugyanazon az úton, amelyen mi valamennyien: fel-
fedezik a nagyvilágot s a magyar jelenkori irodalmat is, más 
típusú alkotók fogalmazzák meg számukra az életet, érzéseiket, 
azok verseit szavalják vetélkedőkön. Nem tragikus, ha egy 
időre eltávolodnak tőle, rájuk is vonatkozik, amit az imént 
magamról mondtam : magának Petőfinek a szellemében válnak 
hozzá hűtlenné, természetes, hogy azokra a versekre figyelnek 
fel jobban, amelyek szókincse és problematikája közelebb áll 
hétköznapjaikhoz. Úgy falják az egzisztencialista regényeket, 
mint mi faltuk Proustot, élvezik az új alkotások tanácstalan 
borúját és persze, hogy allergiásak a Bolond Istók áldott op -
timizmusára, amely azt akarja elhitetni velük, hogy az ember 
nem hal meg addig, amíg boldog nem volt. Dúlt ifjúságú, 
rettenetes háború emlékeit őrző, az elmulasztottakat, ha későn 
is, de némileg pótolni akaró nemzedék gyermekei tizen- és 
huszonévescink, vasárnapjaikat elvált szüleik között udvariasan 
megosztva, nem meglepő, ha legtöbbjük számára az örök , 
a sírig tartó szerelem is gyanús, majdnem komikus fogalom. 
Történelmi folytonossági tudatuk még nincsen, az irodalom 
oktatási terve, a humán jellegű ismeretek közlései lehetőségé-
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nek sorvadása nem is segít benne, hogy legyen, e percben egy 
űrkabin reálisabb kép számukra, mint mond juk a Kutyaka-
paró, s ennek aligha örülne valaki jobban, mint a vasút-ma-
gasztaló Petőfi. Túl fiatalok még a gyerekeink, hogy az egy-
szerűt olyan művészinek érzékeljék, mint a komplikáltat, s 
hogy meg tudják különböztetni az érzelemben gazdagot az 
érzelmestől. Nagy pillanat vár rájuk, ha kicsit idősebbek lesz-
nek, s modern magyar bálványaik mögött megismerik majd 
az ihlető alap-arcot, a szenvedélyes pillantást, a dacos szájat, 
a lobogó üstököt. Legyen bár homlokegyenest más alkotó-
módszerében, de minden valóban nagy, igazán művészi — 
tehát igazán progresszív —, minden Petőfi. 

SZEMLÉR FERENC ( B u k a r e s t ) 

Már legelső — évtizedek óta önmagam előtt is szorgosan 
titkolt — ifjonti költői kísérleteimben is öntudatos szigorral 
fordultam el Petőfi költészetétől, mint egyébként az Adyétól 
is, mert egyszerinek, utánozhatatlannak, n e m folytathatónak 
véltem. Elképzelésem ellen ugyan később nyomós érveket 
vetett szembe Erdélyi József, de benső művészi magatartáso-
mon, vagy beidegzettségemen ez már mit sem változtatott. Az 
epigonság veszélyét vagy fenyegetését még mindig nagyobb-
nak éreztem, mint az esetleg várható — és amint az említett 
példából látszik : be is következett — költői eredményt. 

De amíg így tudatosan, félig tudatosan vagy öntudatlanul 
folyamatos elhatározottsággal védekeztem a Nagy Előd fel-
tételezett költői befolyásának lehetősége ellen, emberi mivol-
tának jellemalakító hatását még készakarattal sem tudtam volna 
kikerülni. Ennek a hatásnak nyomai, noha az összefoglaló át-
tekintés csak a későbbi években tudatosította bennem őket, 
mindenütt fellelhetők a hosszú évtizedek folyamán elszórtan 
és egymástól függetlenül megjelent költői vagy prózai írása-
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imban. Lényegében e pillanatban ezzel a ténnyel igazolom 
magam előtt, hogy nem csupán az évforduló esetlegessége 
kovácsoltat velem látszólagos egésszé véletlenszerűségeket, 
vagy hajuknál fogva előrángatott bizonyítékokat. 

Székelyudvarhelyi születésem és első életéveim sok segesvári 
hónapja Petőfi emlékét a legelső és döntő befolyások közé sorol-
ják. A két város közt lezajló utazások szükségszerűen villan-
tották föl minden egyes alkalommal a fehéregyházi emlékmű 
vonatból is jól kivehető képét. A Lendvay-nagyapával való 
segesvári séták utolsó állomása rendszerint a fehéregyházi 
csatasíkra kitekintő Petőfi-szobor volt — gondolom azért, 
mert főszolgabírói hivatala naponta a közelben levő vármegye-
házára szólította. Az utazások, séták, beszélgetések természete-
sen a nemzeti szabadságért karddal kezében elesett romantikus 
hőst rajzolták a gyermek képzeletének viasztáblájára — s nemesi 
származására és címerére büszke egykori erdélyi kisbirtokos 
család szelleme más ábrázolást el sem képzelhetett, bizonyára 
meg sem engedett volna. 

De a kékbársony díszkötés védelmében a család könyves-
polcán mégis csak a költő összes művei húzódtak meg. Nagy-
apám halála után az özvegy Udvarhelyre költözött, s az unoka 
gyakori látogatásai alatt rendszerint ehhez az olvasmányhoz 
folyamodott. A mesebeli hős képzetébe ekkor vegyültek las-
san egy emberközeli jellem vonásai — jóllehet a költői alkat-
nak a közönségest meghaladó csodálatos jellege még mindig 
elhatározó befolyást gyakorolt a nagyanyai o t thon mára már 
regénybe vesző csöndjében olvasgató gyermekre. Az erdei lak, 
a Salgó, A helység kalapácsa, Az apostol, A magyar nemes, A tintás-
üveg — íme, így buknak elő az emlékezés ködgomolyai mögül 
az egykori olvasmányoknak n e m annyira címei, mint inkább 
álomszerűen megelevenedő alakzatai, mert — úgy látszik 
— a nyomtatott betűt akkoriban még nem olvastam, hanem 
szívvel-lélekkel meg is éltem. Ekkorra már az anyai nagy-
szülők kisnemesi Petőfi-képe lényegesen halaványodott a mű-
ből elősugárzó másik jellem közelében, amelynek valódi jelen-
tőségét természetesen még egyáltalán nem ismerhettem föl. 
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Hatása azonban hosszasan kísért — mégis mintegy megmere-
vedett állóképként. Szerettem mint költőt, de mégis mint 
valami elmúltat, nem közvetlent, nem a saját életemhez szólót. 
Ebben a felfogásban bizonyára az iskola is erősített a maga múlt 
századvégi megfogalmazásokat ismételgető módszereivel és 
óvatos válogatásaival. De már hozzájárulhatott az az előbb 
említett önkéntelen elhatárolódás is, amely a bennem rejtet-
ten készülődő költőt szigetelte el az utánozhatatlannak fölis-
mert lánglelkű és tűzhányó-lobogású alkotótól. Most sem 
került ki olvasmányaim látóteréből — lényegében azonban 
olyan közszokástól megszentelt Petőfi-elképzelést őrizgettem, 
mint amely döntőbb módon hasonlított az olajnyomatok 
költő-ábrázolatára, mint akár a később fölfedezett daguerrotíp 
valóságára, vagy a Ferenczy Béni csodálatos szobrának költé-
szetére. 

Ennek legkiáltóbb bizonyítéka számomra manapság az, 
hogy a gyermekkoromban megszerzett első benyomásokat 
igazából nem is akartam, vagy elmulasztottam — önkéntelen-e, 
szándékosan-e, nem tudom — szélesíteni vagy bővíteni. Gya-
korlatilag ez annyit jelentett — többek között —, hogy meg-
elégedtem a versek Petőfijével (s ott is inkább csak a korábban 
megszeretett, vagy könnyebben kézügybe eső versek alkotó-
jával), és nem éreztem különösebb indíttatást, hogy meg-
keressem esetleg a prózájában rejlő újabb megismerési lehető-
ségeket. Talán csak a költő levelezése volt a kivétel — az Arany-
nyal folytatott levélváltásban való gyönyörűséget egy váratlan 
baráti ajándékozásnak köszönhetem mindmáig. És talán volt 
még egy k ivé t e l . . . A brassói római katolikus főgimnázium 
tanári könyvtárában bukkantam Ferenczi Zoltán akadémiai 
székfoglalójára, s ennek elolvasása ejtett némileg gondolkodóba. 

De csak némileg. 
A döntő lökést Illyés Gyulának köszönhetem. Az ő Petőfi-

könyve ébresztett ugyanis a valódi Petőfi-arc felismerésére. A 
meglepő csak az volt, hogy a népfi és forradalmár jellemének 
majdnem minden vonása bennem lappangott már régóta — hi-
szen gyermekkorom óta Petőfit olvastam, s nem csak az álmok, 
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de a betűk sem hazudnak, még ha rejtetten, még ha öntudatlanul 
is —, de szabályosan kialakult ábrázolássá csak ennek a könyv-
nek hatása alatt állottak össze. Hatásának lemérésére nem is 
éreztem elegendőnek a magányos töprengést vagy elmélkedést 
— benyomásaimról, sőt lelkesedésemről azonnyomban be-
számoltam az Erdélyi Helikon hasábjain közölt ismertetésem-
ben. Sőt a cikket annyira találónak éreztem — talán nem is 
Illyés-kötet jellemzésére, mint saját Petőfi-képzetem kiala-
kulása tekintetében, hogy ezt az írásomat felvetettem a köz-
lése után egy negyedszázaddal megjelent tanulmány-kötetembe 
is. Meggyőződésem szerint helyes a ma követett gyakorlat, 
amely a művekkel párhuzamosan — ha nem is kötelező, de 
legalábbis melegen ajánlott olvasmányként — ezt a könyvet 
is az ifjúság kezébe adja. 

A lényeges minden bizonnyal nem az volt, hogy ebben a 
könyvben új költő-Petőfit ismertem meg, hanem mert rá-
döbbentem arra a valódi ember-Petőfi létezésére, aki saját 
személyiségem alakulásában segített. Noha akkorjában már 
elmúltam — igaz, nem sokkal — harminc esztendős, tehát 
döntő jellembeli vagy ösztönös fordulatról talán nem lehetett 
volna beszélni, mégis el kellett ismernem a változás bekövet-
keztének jelentőségét. Az addig olvasott és ismert költemények 
nem változtatták meg ugyan csillogásukat és jelentőségüket, 
de a bennem talán már korábban is csírázott s egyéb körül-
mények miatt rejtve maradt emberi-művészi összhang hir-
telen lehetséggé, vagy legalábbis eszményképpé változott. 
Mostantól kezdve biztosabb voltam magamban és céljaimban. 

Lehet azonban, hogy ez is csak utólagos belemagyarázás. 
Valójában esetleg személy szerint jellemileg és érzelmileg nem 
módosultam. De ha az összhang megvalósításának lehetőségét 
félre is kellett tenni, helyette minden erejével és teljességével 
megmaradt az eszmény és a feléje való törekvés kényszere. 
Vagyis a magam személyében talán soha nem voltam bátor, 
erélves, tettre kész, öntudatos, tisztán látó, hiteiben és céljai-
ban meg nem rendülő, hanem mindig tétovázó, nyugtalan, 
szorongó, bizonytalan, halogató, álmatag. Petőfi élete és köl-
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tészetc azonban megtanított az ellenkező magatartás egyetlen 
igazára. Azonosulni talán nem mindig tudtam vele, de az azo-
nosulás kényszere egyetlen pillanatra sem szűnt. 

Azt már nem tudom megítélni, hogy ennek nyoma meg-
mutatkozott-e vagy sem későbbi írásaimban? . . . Több mint 
valószínű, hogy nem, mert az ember eredeti beidegződésein 
csak ritkán tud változtatni. A felismerés bizonyosságán és iga-
zán azonban ez mitsem változtatott és ma sem változtat. Ilyen 
értelemben tehát Petőfi mély és döntő szerepet játszott szel-
lemi arculatom kialakulásában. Ha a Petőfi nem alkuszikot 
korábban ismerem — ez az Ady-írás azonban annakidején nem 
jutott el hozzám —, talán hamarabb változik meg a bennem 
kialakult gyermekkori kép. Viszont annál nagyobb figyelem-
mel és mohó érdeklődéssel olvashattam végig később Hatvany 
így élt Petőfijének mind az öt kötetét. S máig is csak saj-
nálhatom, hogy — legalábbis tudomásom szerint — erről az 
életműnek is minősíthető teljesítményről nagy általánosságban 
(és bizonyára csak szakkörökön kívül) olyan kevés szó esik. 

Ez utóbbi jelenség esetleg a Petőfivel szemben való mai ide-
genkedés egyik jele lenne? . . . Nem hiszem . . . Azt sem 
hiszem — bár nem lévén a kérdéskör ismerője, csak saját el-
képzeléseimre támaszkodom —, mintha a mai ifjúságban vala-
mely különösebb idegenkedés volna észlelhető Petőfi költésze-
tével szemben. A honi tapasztalat itt, Romániában arra mutat, 
hogy az olvasást a tévé és a mozi versenyével szemben még 
ma is kedvelők tábora — és ennek jórészébe az ifjúság is bele-
számít — Petőfit egyáltalán nem ejtette ki figyelme ható-
sugarából. Ezt részben a Petőfi-ünnepségek iránt tanúsított 
ösztönszerű tömegérdeklődés, de különösen a Petőfi-kiadvá-
nyok villámgyors fogyása bizonyítja. 

Az okok természetesen kézenfekvőek, s nincs értelme bővebb 
kifejtésüknek. De közöttük nyilvánvalóan ott szerepel annak 
az ember-eszménynek hatása is, amely jelen cikk íróját még 
ma, késő életéveiben is meleg izgalommal tölti el. 
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NYIKOLAJ TYIHONOV ( M o s z k v a ) 

I. Ha képekben fejezem ki magam, — én, a nagy hegyek 
szerelmese, mintha dühöngő viharban vad szakadékokba 
zuhantam volna. Körös-körül mélybe hulló sziklák robaja, 
lavinák morajlása, hegyi folyók harsogása; a csúcsokat elfedő 
komor fellegeket félelmetes villámok szabdalják szét, villa-
násnyi fényük időnként lavinákat tesz láthatóvá, melyek erdőt, 
sziklákat sodorva magukkal, rohannak a mélység felé. És senki 
sincs, aki tudná, hogy mi lesz ebből. E természeti drámán 
keresztül egy ember hangja jutott a fülembe, egy emberé, aki 
e vihart fölkorbácsolta, és örült neki. Ú g y gyönyörködött 
mindenben, mintha új világ születésének volna tanúja. 

így hatott rám Petőfi, így a költészete. Ezért már nem is 
csodálkoztam, amikor azokat a sorait olvastam, amelyekben 
így álmodjam meg a nagy jövőt : 

Véres napokról á lmodom, 
Mik a világot romba döntik, 
S az ó világnak romjain 
Az új világot megteremtik. 

Volt valami állandó, roppant harag a lírájában, akár a harc-
ról, akár a szerelemről szólt. Hatalmas, kirobbanó életerő — 
teremtő és jóságos erő feszítette. A magyar forradalom győ-
zelmének első napján írta naplójában: 

„Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz r ám szüksége, szivembe 
már tanám kardomat , s úgy i rnám le haldokolva, piros vé remmel 
e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság hajnal-
sugárai." 

És ez nem volt túlzás. Ez a szív visszafojthatatlan erővel ki-
törő, de mégis régóta érlelt kiáltása volt. Petőfi költészete ezért 
hat rám úgy, hogy mindent, amit ragyogása elér, egyszerre 
nyilvánvalóvá tesz. Nagy gondolatokat érint ez a költészet, 
harcba hív az igazságtalanság, az elnyomás ellen, kiállásra 
ösztökél azok mellett, akik a jövőért, a szabad emberiségért 
szálltak harcba. 

Amikor már nagy gonddal és pontosan fordították Petőfit 
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oroszra (annakidején egy nagy magyar költői antológia 
jelent meg), elolvastam sok versét, és párat magam is megpró-
báltam lefordítani. És ezután, valahányszor érintkezésbe lép-
tem vele, mindig ütközetek csatazaját hallottam magam körűig 
vagy egy olyan ember hangját, aki sorsszerűen a népek közötti 
barátság és a zsarnokok letaszítása kedvéért teremtetett. 

Szerelmi költészete is csupa bátorság és gyöngédség. Ez a 
rettenthetetlen ember szinte kiszolgáltatottja volt a női bá j -
nak és kacérságnak, de ha csak rágondolt is, hogy megfeled-
kezhet kötelességéről, rettegés töltötte el. Állandóan készen-
létben állt, és erre minden alapja megvolt. Egy versében arról 
ír, hogy a háború esküvője napján kezdődött meg, és ő inkább 
csatába vonult, — gyenge volt hozzá, hogy if jú felesége mellett 
maradjon. 

Megszerettem a költészetét; és ahogy múlik az idő, egyre 
jobban tetszik. Költészete az én számomra egy örök jóbarát 
eleven hangja, mindig mellettem van, és az élet, a legyőzhetet-
len és halhatatlan élet dicsőségét zengi. 

2. N e m tartom magam Petőfi szakavatott ismerőjének, 
tudós kutatójának, amit azonban az életével, verseivel, kora 
irodalmának más jelenségeivel való megismerkedés során 
megéreztem belőle, annak alapján bátran állíthatom, hogy 
hangja megismételhetetlenül eredeti az egész világirodalom-
ban is. A magyar költészetnek ő adta vissza nemzeti hangját, 
gazdagította képi és melodikai erejét. Ú j lelket lehelt a köl -
tészetébe és kiűzte belőle a korábbi renyheséget, az egész 
magyar népnek ő adta vissza a nemzet nagyrahivatottságának 
hitét. 

Ezért lett költészete olyan jelentős, amilyen, ezért lelkesedett 
érte úgy a nép, mint saját költőjéért, és ezért vésődött be mun-
kássága is az emlékezetbe és a szívbe egyaránt. 

Amikor a forradalom vihara rázta meg Európát, és a reakció 
démonjai a legnagyobb szörnyűségeket készítették elő, hogy 
vérbe fojtsák a népi felkeléseket, Petőfi hangját az egész konti-
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nens visszhangozta és az igazságokat, amiket hirdetett, a tör-
ténelem igazolta. 

„Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a 
politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni célja 
minden nemes kebelnek, ki megsokallta már látni, mint mártírkodnak 
milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek." 

Petőfi Sándor költészetének a jelentősége nagy a mi korunk-
ban is, amikor azt kell látnunk, hogy a legkülönbözőbb népek-
nek még ma is a reakció és az agresszió erőivel kell harcba 
szállni szabadságukért. Azokban az esztendőkben, amikor a 
•Gestapo próbálta Európa szabadságát vérbe fojtani, mindenkire, 
aki az ellenállási mozgalom tagjaként küzdött a fasizmus hal-
vaszületett réme ellen, lelkesítőleg hatott Petőfi szelleme. 

Ezen kívül még abban látom Petőfi költészetének jelentő-
ségét, hogy mint népét szerető hazafi, minden szavával azok 
szívéhez és lelkiismeretéhez fordul, akik a legnehezebb kér-
désekre keresik a választ. 

Petőfi Sándor világirodalmi helyét azok között a nagyszerű 
jellemek között látom, akik mint a szellem lovagjai, a szabad-
ság katonái lettek a történelem halhatatlanjai. Viharzó, nemes 
lelke nekem Lermontovot juttatja eszembe. De rokona Byron-
nak és Mickiewicznek is. 

A balszerencsés segesvári csatában esett el. A házon, ahol 
л halálos ütközet előtti utolsó éjszakát töltötte, felirat áll; 

„Itt még ember volt, innen lépett arra a nagy útra, melyen csillaggá 
vált. Ragyogása örök." 

E ragyogás alapján a világirodalom pantheonjában mindig 
rá fogunk találni, — a legnagyobb csillagok között! 
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URBAN ALADÁR 

1. Közéletünk egyik legnagyobb, határainkon túlnövő 
jelentőségű költőnk ünneplésére készül. Ez a megemlékezés 
egybeesik az 1848. évi forradalom és szabadságharc kezdeté-
nek 125. évfordulójával. Miként az 1848/49-es év eseményeit 
Petőfi Sándor nélkül, — Petőfi életművét sem lehet megérteni 
annak a forradalomnak és szabadságküzdelemnek története 
nélkül, amelynek előkészítésében és megvalósításában — egy 
időszakban vezetőjeként — tevékenyen részt vett. Természetes, 
hogy az eljövendő ünnepségsorozat középpontjában a költő 
áll, hogy művei, eszményei és magatartása: az eszmékért való 
következetes kiállása és áldozatvállalása kerülnek az érdeklődés 
homlokterébe. így válik a Róla való emlékezés, tevékenysége 
és művészete csúcsának: élete utolsó másfél évének bemutatása, 
egyben a magyar történelem 19. századi legnagyobb, európai 
jelentőségű eseménysorozatáról szóló megemlékezéssé. 

2. N e m kétséges, hogy az elmúlt évek új eredményei és 
a korábbi ismeretanyag ötvözetéből korszerű Petőfi-kép bon-
takozik ki előttünk, hogy a plebejus népforradalmár költő aica 
soha korábban nem volt ilyen világos, mint amilyet napjaink 
kutatása előttünk felvázol. Felmerülhet azonban az aggály: 
Petőfi következetes forradalmiságát, demokratizmusát, repub-
likánus elveit és radikalizmusát hangsúlyozva, — és magára-
maradását bemutatva, ezek az elemzések nem kerülnek-e vala-
miképpen ellentétbe a forradalom jellegét érintő alapvető meg-
állapításokkal? Arra gondolunk, hogy a költő eszméit és poli-
tikai szerepét bemutatva, két irányban is lehetséges a kérdések 
kifejtésénél olyan eltolódás, amelynek következtében szükség-
telen feszültség képződnék történetírásunknak a forradalom 
általános értékelését illető állásfoglalása (polgári forradalom, 
— nemesi vezetéssel) és az irodalomtörténet Petőfi-értékelése 
között. Ezt a veszélyt hordja magában egyrészt az a lehetőség, 
hogy Petőfi szerepéről szólva nemcsak március—áprilisban, 
hanem a későbbiek során is népvezérnek, vagy az eseményekre 
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elhatározó befolyást gyakorló politikusnak mutatjuk be; más-
részt, hogy a költő jakobinus ihletésű eszméi, illetve a „mindent 
megmentő forradalom" várása miatt, egy jakobinus mintájú 
forradalom követelményeit szögezzük 1848/49 eredményei-
vel szembe. 

3. Petőfi programja (a forradalom továbbfejlesztése, el-
szakadás Ausztriától, a köztársaság kikiáltása) nem egy párt, 
hanem csak egy kis — és korántsem mindenben egy vélemé-
nyen levő — csoport programja volt. A márciusi ifjúság blokk-
ja áprilisban már széthullott. A republikánusok májusi szer-
vezkedése: a Martiusi Club nem volt hosszú életű. A figyelemre 
méltó programmal jelentkező Egyenlőségi Társulat július 
közepén megalakult ugyan, — de az országgyűlési választá-
sokon elszenvedett kudarc óta visszavonuló Petőfi nélkül. A 
költő csak augusztus második felében, a várható — és valóban 
bekövetkezett — fordulat küszöbén csatlakozott a baloldal 
ekkor már egyetlen, tehát egységes szervezetéhez: az Egyen-
lőségi Társulathoz. Ez a szervezet azonban még a feszült szep-
tember eleji napokban sem játszhatta a Jakobinus Klub szere-
pét. Társadalmi bázisa, ezért politikai súlya is hiányzott hozzá. 
Szeptember első napjaiban folytatott, „a szabadság védelmét" 
szolgáló seregszervező tevékenysége is feloldódott az általános 
védelmi készületek sorában. „Ezredes", Perczel Mór pedig 
külön alakulatot, a Zrínyi-csapatót megszervezve, szeptember 
22-én megindult a fehérvári táborba. 

A bekövetkezett fordulat Jelacic támadásának következmé-
nye, de ezt a fordulatot nem kísérte francia mintájú „roppant 
forradalom". Petőfi várakozása, elképzelése érthető: a nagy 
történelmi példa, a francia forradalom 1793-ban egyszerre lépett 
fel a külső ellenség, és a belső ellenforradalom, az intervenció 
és a reakciós kiváltságosok ellen. A példakép megismétlődésé-
nek gazdasági és társadalmi, objektív és szubjektív feltételei 
azonban a korabeli magyar társadalomban nem voltak adot-
tak. Ha Petőfi programjában a tiszta, korszerű tartalommal 
megtöltött jakobinus eszmeiséget, a következetes plebejus 
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radikalizmust méltatjuk, — semmiképpen nem azonosíthatjuk 
ezt a korabeli politikai helyzet gyakorlati elemzésével. Petőfi 
várakozását az események az Ausztriával való fegyveres össze-
ütközés kérdésében igazolták maradéktalanul. Ebben a kér-
désben a baloldal viszonylag egységes volt, ezt hangoztatta 
május óta a Marczius Tizenötödike is. 

4. Petőfi „igazát" akarjuk-e ezzel elvitatni? Korántsem, 
csupán arra kívánunk rámutatni, hogy helytelen a kérdés olyan 
megközelítése: Petőfinek, — vagy Kossuthnak volt-e igaza? 
Petőfi márciusa egyben Kossuth márciusa volt. Ez a március 
meghozta a jobbágyfelszabadítást, — de nem hozott földosz-
tást. Kiharcolta a felelős magyar minisztériumot, — de nem 
az ország függetlenségét. Az ország önállóvá vált, de csak 
belpolitikai vonatkozásban, csak az Osztrák Birodalom keretein 
belül. Magyarország megindult a polgári átalakulás útján, 
de a fejlődés menetrendjét nem plebejus-demokrata, hanem 
nemesi-liberális elképzeléshez igazították. 

Két program állott tehát egymással szemben: a nemesség 
politikai vezetését megőrizni kívánó liberális, és a forradalmat 
plebejus tartalommal megtölteni akaró radikális program. 
Előbbi a márciusi forradalom eredményeit megtartani és meg-
szilárdítani, a másik a forradalmat minden vonatkozásban 
továbbfejleszteni, a nagy példakép ,,permanens forradalmát" 
megvalósítani akarta. (Ez az elképzelés rokon a korabeli európai 
demokraták, közöttük Marx és Engels várakozásaival, akik 
az európai forradalmak radikalizálódását és azoknak a zsar-
nokság elleni együttes fellépését várták.) A polgári átalakulást 
igénylő, de a márciusban elért eredményeket és engedménye-
ket elegendőnek ítélő liberális nemesség tehát a márciusi vívmá-
nyok konszolidálására törekedett. Ez a törekvés nem zárta 
ki a Béccsel kötendő kompromisszumot, de a vele való fegy-
veres szembefordulás lehetőségét sem. Másrészt a radikálisok 
programja — mivel nem volt egy, a politikai életben számot-
tevő, ezért célkitűzéseit megfogalmazni kényszerülő párt 
programja — nem egységes és nem világos minden vonat-
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kozásban. Mai, 1848-ra vonakozó szóhaszználatunkban gyak-
ran radikálisnak nevezünk olyan nézeteket, amelyek csak köz-
jogi radikalizmust (az Ausztriától való elszakadást) hirdetnek, 
— és nem vesszük figyelembe, hogy az része lehet liberális, tár-
sadalmi kérdésekben egyáltalán nem demokratikus magatartás-
nak és világnézetnek. 

5. A politikai programok érvényesülését a társadalmi erő-
viszonyok, az osztályharc hazai és nemzetközi feltételei hatá-
rozzák meg. Egy meg nem valósult program tehát nem szük-
ségszerűen megvalósíthatatlan. A progresszió meg nem való-
sult célkitűzései így lesznek a haladás útmutatói, azok kései 
megvalósításai pedig a társadalmi fejlődés mérföldkövei. Ez 
érvényes Petőfi és eszmetársai 1848-as programjára, elképze-
léseire is. Történeti és irodalomtörténeti kutatásunkra vár a fel-
adat, hogy ezeknek az eszmetársaknak pontos ideológiai fel-
térképezését elvégezze, hogy az 1848 márciusában még egy-
ségesen cselekvő „márciusiak", a „baloldal", a „radikálisok" 
későbbi fejlődését és megoszlását f inomabb elemzéssel nyomon 
kövesse. Adósak vagyunk a kiemelkedő baloldali személyek 
(Táncsics, Vasvári, Madarász László, Perczel Mór) akár a köl-
tőhöz való viszonyának, akár egyéni nézeteinek és politikai 
szerepének rajzával. Ennek elvégzése nélkül — ez természetes 
— magának Petőfinek helyét és szerepét, eszméinek hatását 
és mértékét, a mögötte álló, vagy vele azonos célokért harcoló 
elemek erejét sem lehet pontosan meghatározni. 

A további kutatások egyet nyilvánvalóan nem módosíta-
nak: történetírásunknak az 1848-as magyar forradalom polgári 
jellegére vonatkozó elemzését. Ezt a jelleget nem a gyér hazai 
polgárság, hanem a reformot váró és kikényszerítő liberális 
birtokos elem nemesi vezetése biztosította. Ez a liberális nemesi 
vezetés — amelynek még a köztársaságot igeidő „girondisták-
kal" való felváltása sem valósult meg forradalmunk során 
— a demokratikus átalakulás továbbfejlődésének útjában komoly 
akadályt jelentett. Az 1848: III. tc. lehetőségei azonban, ame-
lyek megteremtették az alkotmányos és parlamentáris életet 

I I Irodalomtörténet 
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hazánkban, a „népképviseleten" nyugvó országgyűléssel, az 
1848 tavaszán—nyarán széleskörűen kibontakozó sajtóval és 
klubélettel, — biztosították a politikai baloldal működési 
lehetőségeit is. Ezek a feltételek békés viszonyok között min-
den bizonnyal meghozták volna a baloldal erősödését, tömeg-
befolyásának növekedését és — akár a liberális vezetőréteg 
félreállítása nélkül — további eredmények kikényszerítését, 
a demokratikus tendenciák erősödését. Külső tényezők hatásá-
ra azonban már 1848 nyarán olyan fordulatot vettek a fejle-
mények, hogy a baloldal számára — bár nem feledkezett meg 
a parasztság sérelmeiről (pl. a szőlődézsmáról) — elsősorban az 
Ausztriához való viszony vált alapvető kérdéssé. Amikor pedig 
kitört a fegyveres harc, akkor véglegesen kibontakozott a 
nemesi vezetéssel folytatott polgári forradalom (és szabadság-
küzdelem) minden ellentmondása: a parasztság érdekeinek 
fokozott előtérbe helyezése szükséges volt a tömegek mozgó-
sításához, — de minden, a parasztságnak tett további enged-
mény elidegenítette volna a nemesi vezetőréteget a forradalmi 
háború ügyétől. Demokratikus agrárreform irányába ekkor 
csak új — demokrata vagy radikális — politikai vezető testü-
let léphetett volna tovább. Ennek a fordulatnak azonban még 
Pesten sem voltak meg a feltételei, főleg nem Debrecenben. 

6. Az elmondottakat azért tartjuk szükségesnek leszögezni, 
hogy hangsúlyozzuk: Petőfi politikai programja — amelynek 
kifejezője elsősorban költészete — történelmileg napirenden 
levő feladatok megvalósítását hirdette, de azokat nem a napi 
politika gyakorlati részletességével fogalmazta. Mindez egy-
részt a művészi tükröződés sajátos természetéből fakad, más-
részt abból, hogy Petőfi nem a forradalmat vezető gyakorlati 
politikusok programját fogalmazta meg művészi eszközök-
kel, hanem saját, egész történelmi korszakra érvényes, politikai 
célkitűzéseit. A megelőző forradalmak tapasztalatait szubli-
máló költő kristálytiszta eszmeiséggel tűzte nemzete — és az 
emberiség — elé a zsarnokság elleni és a világszabadságért foly-
tatandó harc feladatát. A hajthatatlan (a maga dolgában is 
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tántoríthatatlan) költő ezt a célt azonnal és kitérők nélkül — 
vagyis a napi politika korlátainak teljes figyelembe vétele 
nélkül — kívánta megvalósítani. Egész 1848—49. évi közszerep-
lése, minden megnyilvánulása mutatja, hogy a politikai taktika 
gondolata — vagyis a napi politikai feladatok és lehetőségek 
elemzése - idegen volt tőle. Ez magától értetődően fakadt 
egyéniségéből, költői alkatából. 

Távlati program és annak művészi kifejeződése érthetően 
nem mérhetők a mindennapi politika mércéjével. A tétel 
azonban fordítva is igaz : a jövőbe tekintő zseniális költő eszméi, 
célkitűzése más léptékrendszert képviselnek, mint a kitérőkkel, 
megtorpanásokkal teli gyakorlati politikai tevékenység. Hozzá 
mérhetők egy-egy korszak eredményei, de vele nem mérhetők 
a mindennapok eseményei. Petőfi világirodalmi nagyságának 
rávetítése az 1848/49-es magyar forradalom eseményeire, 
könnyen elmoshatja annak nemcsak Marx és Engels által 
nagyrabecsült „forradalmi szenvedélyét", hanem vitathatat-
lan vívmányait is. Másként fogalmazva: a költő és kora ár-
nyalt összevetése szükséges ahhoz, hogy az eljövendő ünnep-
ségek során a közvéleményben ne keletkezzen indokolatlan 
feszültség valamiféle Petőfi-centrikus irodalomtörténeti és 
Kossuth-centrikus történeti szemlélet között. 

VIDOR PÁLNÉ 

Petőfi költészetének bemutatása szaktárgyunk keretei között 
és azon túl: ifjúságunk hazafias és esztétikai nevelésének egyik 
kulcsa és próbaköve. Éppen ezért a 150 éves évforduló csak 
aktualizálja a kérdést: szeretik-e a mai középiskolások Petőfit? 

Hogy a hatalmas géniusszal szemben egyáltalán felmerülhet, 
kimondásra kerülhet a kérdés, azt talán csak idős, a zajló élet-
től, s a fiatalságtól távol élő emberek előtt tűnik szentségtörés-

I I * 
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nek. Hiszen — gondolhatják az öregek — mi szólhatna ellene, 
hogy az üstökös életű, mitikus halálú, örökké fiatal váteszt 
magáénak érezze napjaink tiszta szándékú ifjúsága?! 

Mi — a zajló élet forgatagában még munkálkodó öregek 
— jól ismerjük a Petőfit meg nem értő ifjúság feltételezhető 
indítékait : 

„Megváltoztak az idők, s azokkal az ifjúság eszményei: 
mind erkölcsi, mind esztétikai kérdésekben. Ami magasztos 
volt a 19. században, az gyakran hat naivnak és bombaszti-
kusnak 1972-ben." 

Százötven év távlatából valóban nem várhatjuk el ifjúsá-
gunktól, hogy spontán, veleszületett etikai-esztétikai érzékkel 
— a filozófia nyelvén szólva: „idea innata"-szerű adottságok-
kal — rajongjon Petőfiért, a 19. századi patrióta-eszményért, 
s ezen eszméknek lángolóan patétikus avagy iskolásán leegy-
szerűsödött nyelvi köntöséért. 

Hogyan vélekedik hát ifjúságunk Petőfiről? 

És itt hadd tegyek rövid kitérőt annak a megvilágítására, 
hogy a kiskorúak körében végzett, manapság oly divatos 
közvéleménykutatást szolgáló felmérések mennyire irreálisak, 
megbízhatatlanok. 

Ugyan mennyiben tükrözik ezek a sebtében, intézményesen 
kitöltött kérdőívek a véleményt nyilvánító gyerekek (diákok, 
ipari tanulók vagy egyéb kollektívákban megkeresettek) 
valóságos, önálló véleményét?! 

Úgy gondolom, hogy ezekkel az anyagokkal csínján kell 
bánni : nagyon sok külső tényező is befolyásolhatja a gyermeki 
válaszokat: tapasztalatból tudom, hogy a megkérdezett tiné-
dzserek a válaszadás pillanatában, szinte hazárd módon döntik el, 
hogy a feladott kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljanak. 
(A „hazárd" tényező gyakran csak azt jelenti, hogy pl. a mellet-
te ülő, megkérdezett pajtás mit írt a megfelelő válaszrovatba.) 

Durván szólva: nem szoktak a serdülők vagy kamaszok önálló, 
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kialakult véleménnyel rendelkezni olyan kérdésekben, amelyek 
őket, személy szerint, életvitelükben nem érintik. 

Petőfi megítélése dolgában általában és alapvetően azt vallja 
a középiskolás ifjúság, amire a tanári irányítás rávezette. Mai tan-
tervünk szerint Petőfi összefoglaló értékelése a II. gimnázium 
végén történik meg. Ezt megelőzően IT éven át sokszor talál-
koztak Petőfi alakjával, történelmi-társadalmi szerepével, 
költészetének jó néhány remekével. Ha a n év alatt nem 
érte őket pedagógiai barbarizmus az irodalmi nevelésben 

mindegy, hogy a barbarizmus forrása közöny vagy anti-
pedagógia —, tanulóink igenis élvezik Petőfi robbanásszerűen 
új közvetlenségét, erkölcsi kérlelhetetlenségét, európai és népi 
kultúrából táplálkozó modernségét, egyszóval zsenijét. 

A n éves időszakból persze a legfelelősségteljesebb munka 
arra a periódusra esik, amikor a magyar irodalom Petőfit 
közvetlenül megelőző alkotásait mutatja be az iskola. Az I. 
és főleg a II. gimnázium munkája ez. Ezeken az irodalmi órákon 
kell meglátniok a tanulóknak, hogy az addig tetszetősnek ható, 
sőt értékes műalkotások, lírai darabok hogyan halványulnak 
el Petőfi lírai — sőt : epikai költészetének remekei mellett. 

Leegyszerűsítve a kérdést : jól kell tanítanunk Petőfit, illetve 
irodalmunkat, hogy a tanulókat hamarabb tudjuk meggyőzni 
Petőfi halhatatlanságáról; továbbá arról is, hogy a többi költő 
helye ott van a rangsorban, ahová irodalomtörténeti szemlé-
letünk elhelyezi őket. 

Az irodalomtörténet tanításának legfőbb célja: a múlt meg-
értetése. Az intelligencia, a beleértés itt a kor szellemébe való 
beleélést jelenti. Ha ez sikerül, nem kell külön küzdelmet vív-
nunk minden besorolás igazságosságáért. Vörösmartyért sem, 
Petőfiért sem. 

Nem didaktikai segédiratnak szánom e pár sort, ezért csak 
annak a negatívumnak a megemlítésére szorítkozom, hogy a 
jó tanítás ismérvét ne a művekről való dicséretekben, rang-
soroló nyilatkozatokban lássuk, hanem a művek értő elemzé-
sében. N e m hiszem azt, hogy minden esetben ,,a mű önmagá-
ért beszél", de azt sem, hogy a bemutatás után a tanár dolga 
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olyan elragadtatott nyilatkozatok hangoztatása, mint pl. „Lát-
játok, milyen közvetlen, milyen fenséges, milyen örökéletű 
stb. . . . "Az efféle tanári kinyilatkoztatások inkább taszítják 
a tanulót a költőktől, mintsem kapcsolatot teremtenének hoz-
zájuk. 

A Petőfi-kérdés szakmai-pedagógiai kulcsa tehát a tanárok 
kezében van: nyitja az elmélyült, szakképzett műelemzés. 

Ámde nem hárítható a felelősség teljességgel az iskolai 
munkára : van olyan társadalomtörténeti tényező is, ami a legjobb 
tanári munkát is nehezíti : napjaink ifjúságának apolitikus, kon-
formista szemlélete ismeretes. Az ötvenes évek tudattorzító 
hatásai között ott pusztított a túlpolitizálás, a mozgalmi élet 
aránytalan heroizálása is. A hatvanas évek deheroizáló szem-
lélete nem kedvezett úgy a lánglelkű agitátor és forradalmár 
kultuszának, mint a felszabadulást követő hősi idők szelleme. 

Ebben a vonatkozásban érvényes, hogy a Petőfi-kérdés 
— önmagán túlmutatva — egész nevelésügyünk kulcskérdése. 
S ennek a zárnak a nyitja már nem elsősorban a tanárok kezé-
ben van. Egész társadalmunk tudati-lelki megújulásáról van 
itt már szó. 

VÖRÖS KÁROLY 

Tisztelt Szerkesztőség, megtisztelő felkérésüknek eleget téve 
először is kérnem kell: tekintsenek el attól, hogy az i . és a 4. 
kérdésre válaszoljak. 

Az elsőre nem tudok válaszolni azért, mert Petőfi a még ele-
mistaként első pénzemből vett könyvtől, a 96 filléres népszerű 
kiadástól kezdve, s azóta nagyjából megszakítás nélkül, ke-
vésbé tudatosan mint inkább (sőt elsősorban) öntudatlanul be-
fogadva, oly sokféle módon kapcsolódhatott be tudatom ala-
kításába, hogy annak számbavétele és kielemzése a múlt szinte 
Proust-i mélységű visszagöngyölítését igényelné, — és lehet, 
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hogy a vártnál, vagy a feltételezettnél talán csekélyebb ered-
ménnyel is. A negyedik kérdésre egyszerűen azért nem ad-
hatok választ, mert nem vagyok sajátlag irodalmár, és a meg-
felelő válasz a magyar líra fejlődésének olyan áttekintő és 
mély ismeretét igényli, amellyel sajnos nem rendelkezem. 

A 2. és úgy vélem központi kérdést illetőleg : Petőfi aktuali-
tását mindenekelőtt rendkívül nyitottságában: roppant tág 
érdeklődésében és minden iránti fogékonyságában látom. 
Tagjaként: származékaként és küldötteként is egy, a nemesi 
polgárosodás nagy és látványos folyamatának árnyékában 
csendesen alakuló, de a feudalizmus korlátai közül talán már 
legkorábban kilépő rétegnek, a kispolgárságnak, magával 
hozza e réteg azt a hétköznapok apróbb-nagyobb vállalkozásai-
ban, üzleteiben felemelni és fenntartani képes vállalkozó kedvét, 
mohóságát, kíváncsiságát és mozgékonyságát: és mindezt 
immár az élet legsajátosabban értelmiségi szféráira is átvive, 
ott is érvényesítve : irodalomban éppen úgy, mint politikában. 
Úgy érzem, ez a rendkívüli mozgékonyság, nyitottság: kap-
csolat és viszonylat teremtése a kor és a környező világ lehető 
legtöbb jelenségéhez: faluhoz, városhoz, sajtóhoz, színházhoz, 
bányához, történelemhez, katonasághoz, — Magyarország és 
Magyarország arcán Európa tükröződésének (vagy éppenség-
gel nem tükröződésének) felfedezése, illetve felfedezésének 
igénye az, ami Petőfit és költészetét ma is aktuálissá teszi, 
illetve kellene hogy aktuálissá tegye: irodalomban éppúgy 
mint általában a kulturális életben, a tudományban, — vagy 
akár a műszaki élet vonatkozásaiban is. 

Úgy érzem, az elmondottak alapjában megadják a választ 
az 5. kérdésre is, hiszen ha Petőfi aktualitását ebben az élő, 
eleven nyitottságban látjuk, már a költőideálnál mélyebb ré-
tegbe nyúlunk aktualitásának magyarázatáért: a magatartá-
séba. Ez a magatartás pedig végül is nincs, és nem is lehet kötve 
költőtípushoz. Ha a történész szájából talán szokatlanul is 
hangzik az efajta képi hasonlat, a költőt egyfajta szűrőhöz, szi-
tához hasonlíthatjuk, melyen a szita — a szűrés igényeihez, 
követelményeihez mért — formájának, szemsűrűségének, 
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arányainak megfelelően akad fenn a folyó sokféle hordaléká-
nak egyik vagy másik eleme. Bármi legyen is ez az elem: 
arany vagy szemét, a lényeg — véleményem szerint — az, 
hogy a szita az igazi, a teljes folyamba nierüljön: a szita ezzel 
az eleven vízzel legyen közvetlen kapcsolatban és ne laborató-
riumi, előre már leszűrt, előre tisztított vagy kezelt folyadé-
kot szűrjön: ez már másnak a feladata. Remélem nem érthető 
félre, amit mondani akarok: a költő ettől meg lehet a leg-
absztraktabb, legezoterikusabb alkotó, éppúgy mint a legfésü-
lctlcnebb Naturbursch: csak minden sora mögött az egész 
világnak : a valóság teljességének kell ott állnia, — mint ahogy 
a nagy költőknél, Petőfinél is, áll is. Ez a magatartás viszont 
ahogy állandóan aktuális, úgy általános érvényű is : a legkülön-
bözőbb költőtípusokkal szemben felállítható — úgy érzem, 
szinte közhelyszerűen is hangzó — igény. 

így jutva el végül a 3. kérdéshez : nem tudom lemérni, van-e 
a mai fiatalságban idegenkedés Petőfi költészetével szemben, 
— de ha lenne nem tartanám meglepőnek. Mégpedig két ok-
nál fogva. Egyrészt iskolai irodalomoktatásunkban a különben 
nem helytelenül igényelt műközpontúság sajnos Petőfinél is 
háttérbe szorítja a költőt és magatartását; s ha a költőről szól is, 
ott a politikai forradalmár képe az érzelmek forradalmáráét, 
a magatartáson keresztül a költőnek magának és a műnek egy-
ségéből összeálló Petőfi képnek talán aktuálisabb, és a m ű egé-
szét is érthetőbbé tevő oldalát halványítja el. - Másrészt (s 
ha ezt talán torzítva vagy sematikusan látom is), úgy érzem, 
nem felesleges megemlítenem: az új nemzedékek világa ko-
rántsem annyira és nem is úgy nyitott, mint Petőfié. A gondol-
kodás függetlenségének féltése, törekvés a manipuláció elutasí-
tására és mindennek jegyében a magatartás meglevő, kialakult 
normáival szembeni gyanakvás könnyen és észrevehetetlenül 
ad helyet náluk másfajta manipuláció, másfajta normák be-
folyásának. Általános gyanakvás és egyfajta eleve elzárkózás 
helyett mindezeknek minél konkrétabb megismerése és minél 
mélyebb kritikája: a Petőfi típusú magatartásnak ez is olyan 
vonása, amely felületes tanulmánvozása után még csak kevéssé 
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észlelhető, s mely talán éppen ezért látszik kevéssé követhető-
nek az új generációk előtt. Ami persze nem az ő sommás el-
ítélésükre, általános megrovásukra, hanem saját mulasztá-
sunknak felismerésére, és az aktuális (mindig aktuális) Petőfi 
magatartás és ezen át a Petőfi költészet jobb megismertetésé-
re kell hogy késztessen bennünket is. 

W E Ö R E S SÁNDOR 

Az öt kérdésre válaszolva : 
I. „Mit jelentett Petőfi az ön szellemi arculata kialakításá-

ban?" Sajnos, semmi jót. Erről nem Petőfi tehet, talán én sem, 
hanem az 1920-as évek iskolai tanítási rendszere. Négy-öt 
éves koromban kezdtem verseket írni, különálló nagybetűkkel ; 
akkor még költőket nem ismertem, legalábbis magyar költő-
ket nem; osztrák dajkám, a kedves és művelt Anna Kurt, 
Schiller tragédiáit olvasta fel nekem eredetiben, édesanyám 
pedig Shakespeare-rel táplált — Isten áldja meg őket érte — 
Isten bocsássa meg nekik (a nem kívánt törlendő). Négy-öt 
éves kori verseim alig voltak egyebek, mint nóta-foszlányok-
ból, vagy a levegőből elkapott frázisok (pl. „Vége vége már, 
Elmúlott a nyár") vagy értelmetlen hangsorok („Csorna csoma 
cepelin, csoma narancs"). Első elemista koromban, 1919—20-
ban, Pápa, majd Csönge kis-iskolájában ismerkedtem meg 
néhány magyar költő verseivel. Kik voltak ezek? Az irredenta 
verselők, Gyula diák, Miklós vitéz, Sajó Sándor stb.; s a 
Petőfi —Arany-epigonok, Szabolcska Mihály, Kozma Andor, 
Vargha Gyula; mögöttük valahol a háttérben, Petőfi, Arany, 
Tompa, Lévay. Ezt a leszűkített Petőfit kellett megismer-
nünk, „Ha a föld Isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta", összc-
zagyválva az irredentákkal és önmaga epigonjaival. Schiller 
és Shakespeare így keveredett bennem Szabolcskával és a mö-
géje-dugott Petőfivel, 1926-ban, tizenhárom-esztendősen ju-
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tottam Ady- es Babits-verseskötetekhez, e modern lírikuso-
kat eleinte bolondosán abszurdnak éreztem, de néhány hónapi 
viaskodás után az ő hatásuk mozdított ki a hazafias nóta-hang-
ból. 

A kis-iskola úgy megölte bennem Petőfit, hogy csak 30—35 
éves fejjel ébredtem rá a nagy verseire. A Téli világ álomszerű 
csodájára, a Kutyakaparó grafikus erejére, A helység kalapácsa 
nyelvi kukoricagölödin mókájára, az Akasszátok fel a királyo-
kat! első két sorának drámai enjambement-jára, az Álmos 
vagyok és még sem alhatom fogvacogására — s hosszan sorol-
hatnám. De amíg azt hittem, hogy nem szeretem: öntudat-
lanul akkor is éltetett nyers-természetes Burns-i lélegzése. 

2. „Miben látja Petőfi aktualitását?" Ma, sajnos, semmiben. 
Mert, mint gyermekkoromban — bár más előjellel — ma 
megint vitamindús tápszert főznek belőle, ahelyett, hogy meg-
hagynák természetes édességnek és borzongató keserűségnek. 
Petőfit saját szobra takarja el : azelőtt a panthetikusan szónokló, 
esküre emelt kezű; ma a vékonypénzű forradalmár. Irodalom-
politikánk Petőfi, Ady, József Attila hármasságát példaképpé 
aranyozza. Már pedig a költő nem szobor, nem demonstráció, 
hanem eledel; s a gipszet és aranyozást megenni nem lehet. 

N e m a költők közéletiségc ellen beszélek. Az említett három 
poéta munkásságában a politika, közélet annyira organikus, 
hogy ha valamely válogatásból ezt az aspektusukat kihagy-
nánk, félkarú-féllábú roncsokká változnának. írjon a költő 
közéleti verseket, ha ilyen mondandó feszíti; de ha nem, ne 
erőltesse. Mindig azt kell megírni, ami éppen megérett a ki-
fejezésre, akár egyéni, akár társadalmi, akár pusztán képi, 
zenei vagy más mondanivaló. Hiszen minden művész kifejezi 
a saját korát, akkor is, ha nem tud róla; és akkor is, ha mint 
Lecontc de l'Isle vagy Hérédia, szándékosan elzárkózik előle. 

3. „Van-e, s ha igen, miért van az ifjúságban idegenkedés 
Petőfi költészetével szemben?" Hát ezért. Továbbá: a rögzített 
és sérthetetlen értékrend megöli az olvasmányosságot. A nyu-
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gati nemzetek irodalmi nagyjaikat folyton átértékelik. Hugo, 
Shelley és mások olyan bírálatokat, támadásokat kapnak ma is, 
mintha kortársaink volnának, és csak most ismerkednének 
velük. Kiemelnek elsüllyedt kuriózumokat, évszázadunkban 
így jutott a múltból a felszínre Góngora, Villon, Scève, Donne, 
Hölderlin stb. 

Senkit se kell végleges talapzatra emelni s ezzel elszigetelni, 
maradjon a költő sérthetően eleven ; s a méltán, vagy igaztala-
nul megtámadott Petőfit százezrek fogják újra olvasni, vitatni, 
szidni, védeni. 

4. „Mi Petőfi jelentősége a magyar líra fejlődésében?" 
Beszélni és dalolni tanít, még akkor is, ha nem tudunk róla. 
Hangja úgy szétoldódott a versben, prózában, zsurnalisztiká-
ban, közbeszédben, hogy ma már alig vesszük észre; általa 
lélegzünk magyarul. 

Kényelmesebb, köznapibb, mint elődei. A magyar nyelv-
ben ritka tiszta-rímet, s a merev ragrímet asszonánsz-rendszerre 
cserélte, Kisfaludy Károly és Vörösmarty kezdeményét végig-
vive. Mátyási József paraszti egyszerűségét ő emelte művészi 
fokra. De ez a népiesség csak költészete egyrészérc jellemző; 
romantikus rapszódiái s elégiái (Egy gondolat bánt engemet..., 
Szeptember végén), pesszimista aforizmái (Felhők), metrikus 
episztolája Aranyhoz, szabadversei, riport-szerű úti jegyzetei: 
mind más és más. Legváltozatosabb költőnk. Last but not least: 
Petőfi egyik legműveltebb alkotónk, sok nyelven tudott, 
pedig huszonhat évesen már el is tűnt, amikor mások még el 
se kezdenek igazán művelődni. 

5. „A Petőfi által életében és művében megteremtett költő-
ideál az ön véleménye szerint kizár-e más költői típusokat, 
vagy azokat is szervesen magába öleli?" Semmilyen költőideál 
és költőtípus nem zárja ki a többit, ahogy Petőfi becsülni tudott 
más ideálú, más típusú költőket is, pl. Aranyt, vagy olyan 
különböző elődöket, mint a konzervatív Gvadányi, a válasz-
tékos Kazinczy. 
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Előfordul — s ez se szörnyű — bogy a nagyok nem tudják 
becsülni, szeretni egymást. Aristophanes támadta a hagyomány-
tipró Euripidészt, Tolsztoj a következetlen Shakespeare-t, Petőfi 
a bourgeois Goethét. Bár ez ítéletek önkényesek, mégis ha 
ebben a nemtetszésben, ellenszenvben eleven és termékeny 
viaskodás rejlik: többet ér, és őszintébb, mint a fejbólintó tisz-
telet. 


