
RÉVAI JÓZSEF JEGYZETEI 
H O R V Á T H J Á N O S : PETŐFI SÁNDOR CÍMŰ 

M O N O G R Á F I Á J Á H O Z 

Révai József hagyatékának rendezése során derült ki, hogy 
Révainak a későbbi tanulmányokat, beszédeket előkészítő, 
a „szakirodalmat" feldolgozó kéziratos jegyzetei a politikusi-
tudósi életrajz egyediségén jóval túlmutató érvénnyel rendel-
keznek: gondolati-esztétikai-közéleti vonatkozásaik, tartalmi 
gazdagságuk a nyilvánosságra hozást sürgeti. Nem utolsó 
sorban azért is, hogy — Révai gondolkodásának, belső vívó-
dásainak dokumentálásán keresztül — a magyar marxista 
irodalomtörténeti és esztétikai eszmélkedés folytonosságára 
és fordulataira, tragikus ellentmondásaira és dialektikus, előre-
mutató fejlődésére felhívjuk a figyelmet. Hiszen Révai egész 
pályájának ez a tendencia adja vezérfonalát. Olyan értelemben 
is, hogy az 1948 — 1955 közötti szakasz súlyos felelősséget 
hordozó művelődéspolitikai tévedései mélyén is ott kell 
látnunk termékeny, alkotó marxista gondolkodásának búvó-
patakját, hiszen éppen ez a búvópatak jut felszínre — a törté-
nelmi és egyéni pokoljárás tükröződéseként — az 1955-től 
intenzívvé váló eszmélkedésben József Attila körül. Az 1956 
koranyári és az 1958-as József Attila-tanulmányok előmunká-
lataiként számon tartható jegyzetek legértékesebb része már 
megjelent, F. Majlát Auguszta adta közre Bodnár György 
bevezetésével (Kritika, 1969/8. sz.). 

Az alábbiakban Révai 1946-ban készült Peíó/i'-jegyzeteit 
adjuk közre. A kiadás alapja az MTA kézirattárában őrzött 
Révai-hagyaték egyik kockás fedelű spirálfüzete. A jegyzetek 
az 1946 márciusi híres Petőfi-előadás után keletkeztek, maga 
Révai is hivatkozik előadásának egyik passzusára a János vitéz 
kapcsán. A füzet belső borítójára írott 1946-os évszám viszont 
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biztos időpontmeghatározást tesz lehetővé. így a füzet elő-
készület volt a későbbre tervezett, alaposabb Petőfi-munkála-
tokhoz, amelyekből csak a két 1948-as írás valósult meg. 
A füzet 52 számozott és 8 számozatlan, kézírással teleírt lapot 
tartalmaz. A számozott lapokon Révai Horváth János : Petőfi 
Sándor c. monográfiáját (Bp. 1922.; 19262.) jegyzeteli ki, s 
hozzá olvasva a verseket, rendkívül tartalmas, vitatkozó, 
továbbgondoló megjegyzéseket vet papírra, sokszor — 
bár következetlenül — [ ]-ben. A számozatlan lapokon, 
melyek egyrészt a füzet elején, másrészt a Horváth-jegyzetek 
közé ékelődve, azokat megszakítva helyezkednek el, a Petőfi-
filológia legfontosabb műveinek felsorolása található ,,el-
olvasni!"-értelemben, valamint Ferenczi Zoltán életrajzának 
elsősorban az adatok szempontjából való kijegyzetelése (itt 
tehát értékes Révai-glosszák, megjegyzések nem találhatók). 
Szövegközlésünk a Horváth-monográfia jegyzetelését adja 
közre teljes terjedelemben. 

Szólni kell — ha mégoly röviden is — a jegyzetek tartalmi 
gazdagságáról, jelentőségéről a Révai-életmű s általában a 
marxista Petőfi-kép alakulása szempontjából. Hiszen ha van 
a magyar irodalomnak olyan életműve, amelynek tudata 
érzékeny a történelmi-társadalmi, sőt az aktuális politikai élet 
fejlődésére, változásaira, akkor ez Petőfié. S ezt semmiképpen 
sem szabad cinikusan értékelni, valamiféle szcientista-filologi-
záló áltudományosság elefántcsonttornyából — mint ahogy 
erre, sajnos, régebben is, ma is sokakban van hajlandóság. A 
közéleti indítékoktól minden haladó társadalmi rendszerben 
(s leginkább a szocializmusban) a tudományos objektivitás 
gazdagodása, s nem szegényedése származik, amikor viszont 
az aktuális politikai események és igények torzítóan befolyásol-
ják a tudományos képet, akkor ez magának a politikának a 
bűne: nem a politikai, közéleti szféra „státusz-jellegéből", 
„mint olyan'-voltából, hanem konkrét eltorzulásából szár-
mazik. 

Bizonyítja ezt Révai Petőfi-képének alakulása is. Részle-
tesen szólni erről itt lehetetlen és felesleges is, csak Pándi Pál 
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két idevágó tanulmányára utalunk: Petőfi-képünkről című, 
1958-as írása újra megjelent a Kritikus ponton c. tanulmány-
kötetben (Bp. 1972.), Révai József Petőfi-képéhez című tanul-
mányát a Párttörténeti Közlemények 1972/2. száma közli. 
Annyit azonban ehelyütt is meg kell említeni a fenti gon-
dolat illusztrálásaként, hogy a magyar marxista irodalom-
kritikát, a tudományos Petőfi-kép formálódását döntő m ó -
don serkentette az, hogy az 1940-es évek második felében 
a népi demokrácia társadalmi-politikai küzdelmeivel párhu-
zamosan (áttételesen azt segítve, de következményeként is) 
előtérbe került a Petőfi-kérdés. Nemcsak a centenáriumi 
ünnepségek, hanem egy egész — az alapvető történelmi 
alternatívák között döntést hozó — periódus tükreként, hiszen 
— Réva i megfogalmazását múlt időbe téve — : „a magyar 
demokrácia kereste őseit". 

A későbbi torzulásoknak, a Petőfi-eszmény hamis normává 
emelkedésének s ezzel párhuzamosan József Attila háttérbe 
szorulásának nem Révai 1946—48-as (lényegében helyes 
koncepciójú) tanulmányai az előrejelzői, az „okai", még akkor 
sem, ha később maga Révai is vezető exponense volt (olykor 
Petőfire célzó megjegyzéseiben is) a dogmatikus szűkítésnek. 
Ahogy Pándi Pál megfogalmazta tanulmányában: 

„. . . a szellemi élet káros centralizmusa következtében az ő Petőfi-
tanulmánya valósággal törvénnyé merevedett, gondolatmenetének 
hangsúly-megoszlása — amelyben a felszabadulás utáni esztendők 
történelmi aktualitásai tükröződtek — receptté vált, szuggesztív m e g -
fogalmazásai a sok ismétlés következtében elvesztették eredeti vonz-
erejüket, s a szellemi centralizmus légkörében nem igen nyílott 
lehetőség arra, hogy a tanulmány vitatható pontjai körül egészséges 
viták bontakozzanak ki. S ha ehhez még hozzátesszük, hogy Révai 
Petőfi-felfogását is az 1948-at követő évek erősödően dogmatikus 
szellemén szűrtük át, akkor világosabbá válik a Petőfi-kép elferdülésé-
nek mechanizmusa". (Id. kötet 23.) 

Különösen értékesek a dogmatizmus előtti és az 1948 utáni 
periódus irodalomszemléleti különbségének érzékeltetése szem-
pontjából az alább közölt 1946-os Révai-jegyzetek. Hiszen 
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nemcsak azt mutatják, hogy milyen alapos műhelymunkával 
készült Révai a későbbi, tervezett Petőfi-tanulmányokra. 
A Horváth-idézetek kiválasztása, a töprengő kérdések, a fel-
kiáltójeles megjegyzések, a hosszabb elvi fejtegetések, a töredé-
kes glosszák fésületlenségiikben is a tudós közéleti férfiú inten-
zív gondolkodásmódjára, a marxista kritikai műhely izgalmas 
belső pillanataira utalnak. Sőt: a közélet és magánélet, a poli-
t ikum és líra viszonyát, széttéphetetlen egységét boncolgató 
Révai glosszáiból letagadhatatlanul kiérezhető a személyiség, 
a kommunista politikus és tudós „szubjektív lírája" is — nem 
kevés etikai értéket hagyományozva ezzel a mának: 

„Szerelem és politika összefüggése. Véletlen-e, hogy Adynál és 
Petőfinél a kettő együtt szerepel? Hogy függ össze a kettő a lélekben, 
az életérzésben? N e m volna-e száraz, kiaszott Ady és Petőfi egész 
politikai költészete szerelmi lírájuk nélkül? Egyéni teljességre törekvés 
nélkül a politikai harcban való részvétel nem ér semmit. Az ember 
.önzésből' is rajong a szabadságért: saját lényét akarja gazdagabbá, 
szebbé, stb. stb. tenni azzal, hogy az egész életét széppé teszi. Ezért 
hajlamos a szerelem-líra és a politikai líra párosulni." 

„Petőfi szerelmi hangulatai, privát-érzelmei, érzelmi gazdagsága 
azt bizonyítják, hogy a közélet harcaiban álló ember éri el csak az 
igazi belső gazdagságot, anélkül, hogy érzelmei ellentmondanának 
egymásnak." 

De még egy szempontból fontosak e jegyzetek. Számos 
olyan kitűnő, Horváth János ösztönözte, de eredeti alap-
gondolat, esztétikai megfigyelés, mikro műelemzés található 
bennük, melyek a korábbi előadásban és a későbbi tanulmá-
nyokban (lásd: Révai József: Válogatott irodalmi tanulmányok. 
Szerkesztette és a jegyzeteket írta F. Majlát Auguszta. Bp. 
19682. 219—52.), elsősorban azok rövidsége, a politikai-eszmei 
szempontok elsődleges szükségességű, de az összképet mégsem 
torzító — hangsúlyozása miatt nem nyertek kibontást, ki-
fejtést. Végigkísérhető mindenekelőtt az alábbi jegyzetekben 
a marxista gondolkodó tisztelettől áthatott, rokonszenvesen 
megértő s egyúttal éles vitája a legnagyobb magyar polgári 
irodalomtudós, Horváth János egész koncepciójával, főleg 
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pedig a szerepjátszás-elmélettel. Szembetűnő, h o g y Révai 
e jegyzetekben még együtt gondolkodik Petőfiről, Adyról és 
József Attiláról, nemcsak a forradalmiság elvontan értékelő 
tendenciája íratja le vele együt t e neveket, hanem számos 
izgalmas esztétikai, sőt forma-probléma is anélkül, hogy 
Petőf i stílusnormává állításának veszélye megkísértené. 

Különösen izgalmasak a köl tő i személyiség és a politika, 
a líra és a közélet viszonyát boncolgató felismerések, s min-
denekelőtt a művészi világkép totalitásának hangsúlyozása. 
S hasonlóképpen: a polgári forradalom illúzióinak és kiáb-
rándultságainak, jellegzetes „társadalompszichológiai" vele-
járóinak a művészi tükröződését elemző passzusok (nem 
hallgatva el Petőfi számos politikai versének gyengeségét 
sem). 

Például: „Mi teszi költészetté a politikai költészetet a közvetlen 
cselekvés korában? Vagy a politikai szenvedély milyen lírai ihletet 
tud ilyenkor adni, ami több és más, mint a politikai? A forradalom 
előtt a napi politika eszmei kísérőzenéje a politikai líra, tehát van 
bizonyos distancia a tárggyal szemben. . . — a forradalom alatt azon-
ban ezt a distanciát lehetetlen betartani: amikor a fegyverzajnál tar-
tunk, nem lehet a szabadságról általában ódákat írni. De a konkréttá 
válás közben is valami költői, lírai distancia kell, hogy maradjon. 
Mi ez? Az új distanciát az adja, hogy a költő a legbaloldalibb, radikális, 
előrehajt. Mérsékelt programú politikai költészet: lehetetlen! Ez a 
radikalizmus kapcsolja össze a költői ihletet (és az eszmét) a napi 
eseménnyel, ez teszi lehetővé, hogy a költő a napi eseményhez szóljon, 
de költői, eszmei, ihletett általánosságban." 

Vitathatóságukban lekerekítettségükben is termékenyek, 
ösztönzőek Réva i megjegyzései. Megemlít jük még a népiesség-
ről, a romantikáról és a realizmusról, a dekadens és ironikus 
pesszimizmusról, az allegorizáló verstípusról, a pátosz fajtáiról 
és esztétikai problémáiról szóló glosszákat, valamint a nemzeti-
ségi probléma és Petőfi viszonyára célzó, s a kérdés 1946-os 
akusztikájára is ügyelő megjegyzést, stb. N e m egy sematizált, 
hanem egy történelmileg-esztétikailag teljes Petőfi-kép alap-
vonalai és lehetőségei vannak jelen e — persze korhoz kötöt t — 
füzetben, egy olyan képé, mely még a dogmatizmus előtti 
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időszak három hosszabb Petőfi-írásában sincs olyan sokrétűen 
felvázolva, amennyire e jegyzetek belső tágassága nyúlik. 
Az 1946-os jegyzetek esztétikai-történelmi gondolatisága 
szinte előre jelzi azokat a legfontosabb Petőfi-problémákat, 
amelyeknek kidolgozása, megoldása éppen a leegyszerűsített 
Petőfi-képpel s a Révaival való vita nyomán is — mintegy 
10 évvel később kezdődött meg. Az ötvenes évek sematikus 
Petőfijéhez képest feltűnően egy árnyalt költői személyiség áll 
már itt előttünk. Az a Petőfi, akinek dacos, önérzetes, öntudatos, 
forradalmi „mégis"- és „tölgy"-magatartása — Révai centrális 
gondolataként — egyszerre utal a lírai világkép forradalmi 
lényegű társadalmi-történelmi és hitelesítő erejű szubjektív 
erővonalaira, ezek széttéphetetlenségére. Az egész Petőfi— 
Ady—József Attila-fejlődésvonal ebben az értelmezésben 
valóban árnyaltabb és egyúttal markánsabb a Révaitól eddig 
ismertnél, olyan, amelynek részletes kibontására csak a hat-
vanas években került sor marxista irodalomtudományunkban. 

A szövegközlés technikai sajátosságairól a következőket kell 
előre jeleznünk. A könnyebb kezelhetőség, olvashatóság 
érdekében a kéziratos jegyzetelés sokszor kusza formáját 
ésszerűen tagoltuk, elrendeztük, felbontottuk; megtartva 
persze a logikai-jegyzetelési sorrendet, sőt ahol lehetett, a 
verselemzések kéthasábos formáját is. Bizonyos jelölési egyez-
tetést is bevezettünk, például a szövegszerűen idézett versek 
címeinek egységes kurziválását, a Horváth-monográfia lapszá-
maira való zárójeles hivatkozást, a rövidítések feloldását stb. 
Teljes sorszélességben közöljük a Horváth-monográfiából vett 
idézeteket, valamint az ugyaninnen származó, de nem szó 
szerint idézett filológiai vagy tartalmi passzusokat. Keskenyebb 
sorszélességgel adjuk Révai értékelő-vitatkozó megjegyzéseit, 
elméleti betoldásait, glosszáit, versértelmezéseit stb., melyek 
egy része — nagyon következetlenül — [ ]-ben van. Persze 
a két közléstípus ily mereven és önkényesen alig elválasztható, 
hiszen igen gyakori az „átmenet". A verscímeket, a Horváth-
könyvből, illetve Petőfi verseiből vett idézeteket az eredeti 
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szerint helyesbítettük, Révai elírásait kijavítottuk. (A versek 
helyesírásában Petőfi Sándor összes költeményeinek 1951-es, 
kritikai kiadását követtük; a prózai szövegnél ellenben kor-
szerű, mai helyesírást alkalmaztunk — a Horváthtól vett 
idézeteknél csakúgy, mint Révainál.) Viszont nem helyes-
bítettünk semmiféle, a Petőfi-filológia által újabban tisztázott, 
módosított adatot, megállapítást, amelyek tehát Révainál is 
meghaladottnak tekinthetők. Található a füzetben néhány — 
keresztező irányú — oldalszám-utalás a jegyzetek más részeire, 
lapjaira, melyekkel Révai — munkája közben — összekap-
csolta a főbb gondolatokat. Ezeket a hivatkozásokat — át-
téve a nyomdai közlés lapszámaira — megkülönböztetendő 
a Horváth-könyv lapszám-hivatkozásaitól: [Vö. 25. old.] 
formában jelöljük. 

A Révai-jegyzeteket sajtó alá rendezte: 
AGÁRDI P É T E R — F . MAJLÁT AUGUSZTA 
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30—40-es évek lírájának precieux-stílusa : Kazinczy, Kölcsey, 
Vörösmarty — átszűrve Bajzán — almanach-líra. „. . . mindaz, amivel 
a nyelvújítás és az idegen versidom a magyar költői nyelvet eltávolít-
hatta az élet beszédétől: diadalát üli a kezdő Petőfi kifejezéskincsén. . . " 
(10.) 

[Nyelvújítás, mint eltávolodás a néptől, és egyszersmind: 
irodalmi nyelv teremtése, tehát: polgdri-intellektuel nyelvé, 
nemzeti nyelvé.] 

Első genrekép: Kuruttyó (1841). Első népdal: Erdő szélén (1841) + 
Fürge méh (1841). De idetartoznak: Vándordalok, Vendég. 
Kölcsey módjára az „Ideálért" rajong (1842), de amint kimondja: 
„Képzetem-varázsalakja!/ Tűnj egedbe, tűnj tova ; /Való kell a föld 
fiának, / S költő — nem a föld fia?" (Pápa, 1842: Idedl és való.) 
(16.) Epigrammatikus dal : egy élmény + egy kiegészítő gondolat 
a dal. (Vándordalok, 1841.) 

Boldogtalan fiú tel 
Mely tégedet lever, 
Nem vál ladon, . . . szivedben 
Az óriás teher. 

Népdal : A dalkezdet közvetlensége, olvasóra nem hederítés — hely-
zetet, minden tájékoztatást figyelmen kívül hagyó közvetlenség. 
Népdal: életszerű, irodalmon kívüli. (17.) Helyzetdal, melyben a 
költő népi alak szerepében szól. 
(16.) Lírai invenció : élményt költői egésszé alakítás képessége. 
(25.) Stílrealizmus kontra stílromantika, amikor a gondolat, a lírai 
élmény van előbb és szabályozza a kifejezést. Horváth szerint Petőfi 
azzal csinál fordulatot a magyar költői stüben, hogy a stílrealizmust 
diadalra juttatta. Horváth szerint Kölcsey és Vörösmarty hatott 
leginkább Petőfire, őket utánozta leginkább. De eredetisége kifeje-
zésre jut: a lírai invenció készségében; művészi alakító képességében 
(ép-érzékében a dal iránt), a stílrealizmusra való hajlamban! 
(29.) „A lírai szerepjátszás kora" 1842 — 1844: ezzel magyarázza 
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Horváth Petőfi egész korszakát és jellemének egyik döntő részét. 
Ez nem igaz! 
„Az ő önérzete nem a magányos emberé, ki értéke belső tudatában 
bölcs mosollyal nézi a világ balgaságait; hanem a szónoké, a színészé, 
a közéleti szereplőé, a tömeg szemeláttára cselekvőé, ki tapsot, hatást, 
elragadtatást: nyilvános bizonyítványt vár önérzete igazságáról." (29.) 

[De akkor az egész meggyőződés elsikkad. Republikaniz-
mussal nem kaphatott „elragadtatást" stb. És ha ez a jellem-
vonása általános, miért nem játszik „szerepet" később is? 
Illetőleg: ebből a felfogásból az következik, hogy forradal-
misága is „szerepjátszás". Döntő feladat Horváth magya-
rázata helyett más magyarázatot találni arra a korszakára, 
melyben élményanyaga és lírája nem egyeznek.] Nem 
a „nyilvános szereplés vágya" a kulcsa költői jellemének, 
hanem a hatás vágya, a változtatás vágya! [Vö. 238. old.] 

(30.) „Ez a nyilvánosság előtt cselekvő, szereplő hajlam: lírai egyéni-
ségének legáltalánosabban jellemző bélyege, mely attól a perctől 
kezdve, mihelyt saját hangját csak próbálgatja is, egészen forradalom-
kori költészetéig, tehát az utolsó percig, folyvást szembetűnik." 

(32.) Horváth összekever kétféle színészkedést : a leplezést, 
ti. a nyomor, kitaszítottság, szenvedés stb. leplezését zord-
sággal vagy humorral és a vágyat a nyilvánosságra ! A lep-
lezés épp ellenkezője a nyilvánosságra vágyásnak: elbújás. 

Horváth ezzel enyhíti: „. . . ez nem csupa hatáskeresés, nem közön-
séges feltűnési vágy, hanem türelmetlen hajtóerő, a kifejlés belső 
ösztöne. . ." (35.) a mimikus játék egyúttal költői egyéniségének 
első eredeti formája." 
1844-ben kerül állandóan Pestre: ebben az évben 123 verse jelenik 
meg. (1842-ben: 13, 1843-ban: 32.) 
Két első nagy szülőföld-költeménye: Hazámban (1842), Távolból 
( 1 8 4 3 ) . 

[A haza itt még: szülőföld + édesanya -f elszakadás ke-
serve és a visszatérés öröme. A „nagy világ" mint ellentét: 
szintén Magyarország. A haza és a nép itt még nem korre-
lát, egymást gazdagító fogalmak; ezért: „haza" nem köz, 
csak egyéni fogalom.] 

Horváth így kommentálja e két verset: „A gyermek Petőfi legna-
gyobb élménye: a meleg, védett otthonból való fájdalmas kiszakadása, 
a szerető anyai karból az élet korai ridegségébe kitaszíttatása lett 
tehát lantjának első, valóban egyéni ihletője." (39.) 
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(40.) „ÖH<ircfeép"-költemények: szaporodnak a nyilvánosság elé 
lépéssel. 

[Ez igaz. Petőfi az első lírikus, akinél az Én döntő élmény, 
akinél önnön sorsa, élményei stb. össznemzeti, általános 
jelentőségűek. Miért? Két kérdés merül fel: 
1. hogyan lett a szubjektum, az én ilyen fontossá; 
2. mely élmények avatták ezt az én-t nemzeti típussá? 

De Petőfi én-je: nem izolált, magányos én. Én = kisza-
kadt a rendiségből; nem az eddigi „nemzet" nevében 
beszél, hanem a maga nevében; de egyben a rendiségen 
kívüli nemzet (nép) magára ismer Petőfi új, szubjektív 
élményeiben.] 

Két verse 1843-ból: Én ; Megunt rabság: igazi önarcképek: 

Mint a róna, hol születtem, 
Lelkem útja tetteimben 
Egyenes! 
Szavaimmal egy az érzet, 
Célra jutni álbeszédet 
Tétovázva nem keres. 

Féktelen, szilaj volt 
Lelkem, mint a tűz, 
Melyet a szél meggyúlt 
Háztetőkön űz; 

És lettem szelíd láng, 
Min melegszenek 
Őszi estén békés 
Pásztoremberek. 

[Problémák : Én, de ugyanakkor a világ tárgyias látása = 
a természetet átlelkesíti, de nem mitologizálja. 
Pesszimizmusa miből ered és miben különbözik a mo-
derntől? 
A dal miért lehetetlen ma? A dal pl. Kölcseynél és Petőfi-
nél. 
A népiesség: nemzeti. „Felemelni a népit", de hová? 
Ez az egész „felemelni": hamis! A népiesség fokozatai, 
fejlődése. A népiesség nyomai szerelmi stb. költészetében. 
A népiesség: egységes egész költészetében, nemcsak a 
politikaiban.] 

1842 —43-ban: az „őszinte Petőfi" = Hazám; Távolból; Én; Megúnt 
rabság. Ezen kívül van a „szerepjátszó Petőfi", akinél a lírai és a tárgyi 
igazság közt ellentmondás van. 
1843 : Haláluágy-llra : Élő halott; Halálvágy; Temetőben; Könnyeim. 
(A Felhők előfutárja) = A karthausi hatása + Byron. Ehhez járul-
nak a korai népdalok, halálvágy-motívummal: 1843-ból : Síkos a hó, 
szalad a szán; Keresztúton állok; Kis furulyám szomorúfűz ága; 
Temetésre szól az ének; Hei nekem hát vigasztalást mi sem ad; 
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1844-ből: Boldogtalan voltam; Gyönge vagyok; Mi nagyobb a nagy 
Szentgellérthegynél. . . 
Bordalok és haldlvdgy-llra összefüggése: 
Bordalok 42-ből: A borozó; Felköszöntés; 43-ból: Dinom-dánom. 

Bordalok és haza: Eger mellett, Egri hangok. 
A bordalok kicsapongása = nincs helyem az életben; halál! 

De a halál nem az élet igazi semmiségéből származik: ha-
nem egyszerű meghosszabbítása annak, hogy a cselekvő 
embernek nincs helye az életben. Az életkedv túlbősége, 
kicsurranása ez. Vö. Jókai, Ferenczi: „férfiassággal kér-
kedő vonás" = rokonok a csatadalokkal. 

1842—43-ban még kevés az olyan vers, melyek az ál-Petőfit mutatják. 
Később fejlődik ez ki és egyúttal végbemegy a „kedélyszín" változása: 
a sötét, panaszos versek helyett az életkedv versei. 

Petőfi „halálversei" részben sokkal „igazibb" halálról szól-
nak, fizikai halálról — részben sokkal kevésbé komolyan 
gondolják, mint a romantikus halálvágy költői. 
A Petőfi-probléma: líra — realizmus — népiesség. 

1844-ben bordalai elszaporodásának — Horváth szerint — Béranger is 
oka, akit Debrecenben ismert meg. 
(50.) A bordalokban a szerepjátszás alapján genreképek lesznek: 
Meredek a pincegádor; Szomjas ember tűnődése. 
(53-) .»A költőtől a színész felé, az egyéni, közvetlen megnyilat-
kozástól a szerepjátszás felé halad átalakulása e három év alatt (1842 — 

Csak Horváth elfelejti Az alföldet; A magyar nemest; 
Honfidalt; A külföld magyarjaihoz-t; Mért nem szület-
tem ezer év előtt? stb. Ez mind szintén 1844-es vers, és 
hol itt a „szerepjátszás"? 

Viszont Horváth is meglátja, hogy a „részvéttelen, látszólagos közöny-
ből klasszikus lírai tárgyilagosság, vagy tiszta humor; a színészkedő 
játékból tréfás ön-genrekép; a sürgős modorú ötletes felszínességből 
fesztelen természetesség lesz". Pl. a Füstbe ment terv = objektivitás; 

Egykor majd borocska mellől 
A halál ha űzni jő: 
Még egy korty — s nevetve dűlök 
Jégöledbe, temető! 

Éljen a sziv biztató vezére, 
A varizsdalt pengető remény; 
Éljen a menny, a pokol és minden, 
Minden é l jen . . . oh csak vesszek én! 

[Vö. 240. old.] 

* 

1 8 4 4 ) " 
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Egy telem Debrecenben: genre; Szülőimhez; Ebéd után: ön-genre. 
Horváth látja, hogy: „Felszínes, hányaveti modora, amellyel kis és 
nagy dolgokat, másokat és önmagát elintézi: ha jól alá nézünk, csak 
túlzó, s nem mindig időszerű formája annak, ami kifejezésében 
hovatovább mint legigazibb egyéni tulajdonsága tűnik fel: magát 
soha nem feszélyező természetességének." (54.) 

[Petőfi „naivitása", természetessége és ennek dialekti-
kája! Az élet realitásában való gyönyörködés vagy szo-
morkodás — a részletekben az egészet látni-tudás: bele-
merülés a valóságba: ez az új benne — és ez honnét 
származik? A világot még nem érzi rossznak, idegennek 
— nincs benne magányosság-érzés. És ami annak látszik, 
sem modem magányosság!] 

Genreképek : 1841 : Kuruttyó; 1842: Furcsa történet; 1843 : Lopott ló; 
Kördal; Szeget szeggel. 

[Honnan ered Petőfi hajlama a félszeg, különc típusok 
meglátására? És a humor, mellyel őket ábrázolja? Ezek 
mind népi alakok, de elferdült, kirívó, komikus típusok, 
melyekkel az életnek ferde, komikus oldalait akarja hang-
súlyozni. A nemesi komikum később jön — ez már ért-
hető. De a genre-típusok komikuma: a nyárspolgáriság 
komikuma. (?) Irónia ez à la Heine? Igen is, nem is. Petőfi 
iróniájában a valóságon való öröm is beime van, nem 
ellenséges, elítélendő realitást gúnyol ki : ez nem szatirikus 
irónia.] [Vö. 238, 241. old.] 

(57.) Genre-típusai : iszákos ember, papucshős, megcsalt, féltékeny 
férj, betyár, cigány, jámbor falusiak, üreszsebű emberek, kik arszlán-
kodnak. 
(58.) „Legjellemzőbb s a magyar irodalmi előzményekhez képest 
legújabb előadási formája: a játszatás. A költő teljesen eltűnik; maga 
a bemutatandó típus áll ki s szólal meg minden teketória nélkül." 
A drámaiság a genreképben: a cselekvő személy monologizál — 
a költő nem szerepel. De másrészt a költő rajta keresztül játssza szere-
pét. A genrekép költői elődjei: Vörösmarty, Kölcsey, Bajza helyzet-
dalai. De a helyzetdalban: a költő súg az alaknak, a genreképben: 
a költő eljátssza az alakot. 

[Petőfi hetykesége: egy fajtája a plebejus öntudatnak, 
kirakatba rakja a nincstelenségét, nem búsul rajta, fütyül 
rá. Van benne valami humoros dac, csakazértis kihívás: 
egy fajtája az épater le bourgeois-nak.] Pl. Ha (1844): 
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Ha a nadrágom alja, térde 
N e m volna oly nagyon megsértve : 
Én volnék a derék legény! 
Arszlánnak is beilleném. 

A deklasszáltság önérzete szól belőle? PI. A csavargó: 

Csavargónak születtem, 
Csavargó vagyok én. 

Típust alkot, vagy magáról beszél? 
A deklasszált típusokat gúnyolja ki a genre-képekben : 
Pinty úrfi. Innen egy lépés: a nemes kigúnyolása! 

És ilyen ő tetőtül talpig, 
Tökéletes képmása ez; 
Magának és kedves honának 
Roppant becsűletet szerez. 

Pál mester (deklasszált). 
1844-es genreképek: A csaplárné a betyárt szerette; | 

Megy a juhász a szamáron.J " „Néprománc" 

(63.) Népdalköltészete 1844-ben virágzik leginkább. 
1841: 2 népdal, 1842: 3, 1843: 15, 1844: 30 + 3 „néprománc". 

A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet ; 
Kikelet a lyány, virág a szerelem, 
Kikeletre virítani kénytelen. 

Ragyogj reám, boldogságom csillaga ! 
Hogy ne legyen életem bús éjszaka; 
Szeress engem, szívem gyöngye, ha lehet, 
Hogy az isten áldja meg a lelkedet. 

[A szűzi, friss, hamvas, tiszta naivitás igézi itt meg az 
embert. Petőfit olvasva egy bizonyos nosztalgia vesz 
rajtunk erőt: à la vissza a természetbe, vissza a magányos-
ság — dekadens — városi lírájából a természetes szépség-
hez és a szép természetességhez. A friss, természetes cinber 
lírája a Petőfié: nem a magányos emberé. A „szerepjátszás" 
verseit is így kell felfogni, hetyke, kihívó vidámság! 
Kérdés: hetykeség — humor — halálvágy közös gyökere 
mi?] 

Nem megyek én innen sehova. . . 

Nagyon kedves nekem ez a hely ; 
Elmegy majd a tavasz, menjen el. 
Elmehet a nap, a csillagok.. . 
De én nem mék, én itt maradok. 

Angyalian szép ez a durcás és 
egyben melankolikus sóhaj. 

Kriza János stb. „Zsebkönyve"; „Remény" = erdélyi népies írók 
csoportja. Kriza 1842-ben bocsájt ki előfizetési ívet a „Vadrózsák"-ra. 
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Népdal Petőfinél : a paraszthoz fordulás. Első formája 
a város és a falu szövetségének. A romantikus népdal: 
a falu a forradalom ellen — az új népdal: a falu bevonása 
a nemzetbe. 

1844-ben Erdélyi felhívása a népdalgyűjtésről. Akadémia népdal-
gyűjtése : „Oly népdalgyűjteményt. . . , mely az életben levőket 
(ti. dalokat) valamivel nemesebb és csinosabb formában adva, az 
ízlésnek az alnép közt terjesztésére hathasson." Kisfaludy Társaság 
népdalgyűjtése: „a népmondákat és dalokat úgy gyűjteni, mint azok 
jellemző valóságukban élnek, s így inkább azokat a mívelt olvasóval 
ismertetni, mint a népnek visszaadni". (69.) 
Béranger a népiességről : összes művei előszavában: „A nép az én 
múzsám", a dal „a népi érzelmek kifejezése. . ., a népért kell művelni 
az irodalmat", „mikor népet mondok, a tömeget értem, az alsó 
népet, ha úgy tetszik". 

[A dal, mint forma: megnézni Goethénél, Heinénél, 
Béranger-nál, esetleg Nyekraszovnál! !] 

Népdal: érzés és kifejezés naivsdga — ez vonzotta Kölcseyt, Bajzát. (71.) 
Vörösmarty belevitte a népdalba „gyengéd humorát és tündéri 
játsziságát", Kölcsey „a nemesen érzelmes epedést". 
1843-as népdalai szinte mind genreképek, az 1844-esekből is sok. 
1843 : Erik a gabona; Ki vagyok én, nem mondom meg; A szerelem, 
a szerelem; Kis furulyám szomorúfűz ága. 1844 : Pusztán születtem; 
Nem ver meg engem az isten; Az én torkom álló malom; Hírős 
város az aafődön Kecskemét stb. 
A népdaltípusok ugyanazok, mint a genreképekben : szegény legény, 
borivó, papucshős, katona, szerelmes. 
(73.) „Mind e genredalok tehát éppen abban különböznek mind 
az igazi népdaloktól, mind elődei . . . népdal-utánzataitól, hogy van 
bennök objektív életigazság is, de van költői egyéniség is, mely 
bizonyos fiktív életföltételekbe képzeli, s azoktól életszerűvé színe-
zetten fejti ki önmagát." Ez a körülmény, hogy ti. a költő részt vesz 
a genre-alak ábrázolásában, cselekvésében, különbözteti meg az 
irodalmi népdalt a népdaltól." 
(75.) „Megvan benne az igazi jó népdal tárgyi igazsága: a dal és 
alanya jellemző összhangja; de megvan benne s esztétikai értékkel 
van meg az a ténybeli igazság is, hogy ezt a népdalt nem a nép, hanem 
egy művelt író költötte, megvan abban a benső lelki közösség, mellyel 
a költő egyénisége vesz részt lírailag a mds ember dalában." 
Másik népdaltípus, amikor saját magát genreszerűsíti, naivvá stilizálja: 
Hortobágyi korcsmárosné; Lánggal égő teremtette (1843); De már 
nem tudom, mit csináljak; Mondom, ne ingerkedjetek velem. 
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(77.) A népdal két véglete: genrekép — önarckép dalban. A többiben 
költő és genre-típus egymásba olvadnak. „Típusjellemük annyira 
kitágult, egyéni származásuk pedig annyira rejtett maradt, hogy 
bárki részére egyéniek lehetnek." 

[A naivitás feltétele: az érzelmek bizonyos primitív 
általánossága, az egyéniességen innenisége. Banalitás és 
naivitás határa hol van?] 

(78.) „Tiszta népdal" vagy „magyar műdal" az a dal, mely nem genre-
dal, de nem is önarckép — a genre-típus itt maga a nép, személy-
telenül — a szubjektivitás pedig oly általánossá lesz, hogy mindenkire 
illik. Ez a dal mossa el leginkább a különbséget népi és irodalmi líra 
között. Régi típusú; utánzó népdalok. 

[A népdal nagy, általános, mindenki által használható 
érzelem-típusokat ad: kollektív érzelmeket, úgy mint pl. 
szerelmi levelező; de ezek az érzelemtípusok igaziak, 
érvényesek, igazi húrokat pendítenek meg mindenkiben: 
személytelen érzelmek ezek, ősi egyszerűségükben : érzelmi 
sablonok.] Persze sablon az is, ha az egyénit elsikkasztja 
a megszokott forma. [Vö. 235. old.] 

(79.) Petőfi és Arany népiességének stílkülönbsége: Petőfi nem 
részletekben utánozza a népdalt, hanem lelkileg idomul népivé. 
„Arany népiességében több a művészi megfigyelés és tanulmány, 
Petőfiében több a zseniális, teremtve-utánzó ösztön." 
Meltzl Hugó a Petőfi előtti népdalt (a Kisfaludy Károly-félét) „abszt-
rakt vulgarizmus"-nak és „szalon-pórköltészet"-nek hívja. (80.) 
(81.) Horváth igen finom megjegyzése, hogy Petőfi 42—43-as versei-
ben a régi nyelvi köntösben jelenik meg az új tartalom: „A gyökeres 
természetesség egy finomkodó gyöngédség ruhájában, az élő egyéni-
ség egy általános típus lárvája alatt, a reális érzésmód absztrakt szó-
divatban." 
(83.) 1844-ben Petőfi költői stílje kitisztul: egyrészt kialakul müköltői 
stílusa: „az irodalmi hagyomány összeegyeztetése az élő nyelvszokás-
sal" (Az alföld; Egressy Gáborhoz; Csokonai; A tintás üveg stb.); 
másrészt kialakul népies-naiv költői stílusa, mely összeegyezteti a 
műveltek köznyelvét az irodalom alatti néposztályok (főképp a 
parasztság) nyelvével. Ez összefügg a versformával is. De míg Vörös-
marty nyelve a formával változik, Petőfi nyelve ugyanaz az élő 
nyelv, akár idegen, akár magyar versformáról van szó. „Ez az ő 
költői stíljének történeti jelentősége: a formákhoz tapadt stíl-sejtelmek 
felhasználásával az élő, tehát mindenkinek hozzáférhető nyelvanyagot 
tudja egy fentebb s egy naivabb költői stíl hordozójává kiképezni." 
(84-) 
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(85.) „így aztán van népiesség nem népi költeményeiben is, de nincs 
olykor egyáltalán semmi s többnyire csak kevés a kimondottan nép-
dalokban." 
(90.) „S mi egyéb a dal, mint egyetlen egy (pillanatnyi I) lelki állapotnak 
természetes, vagyis magát a kifejezés lelki folyamatát is híven tükröző 
kifejezése ? " — A naiv beszéd nem logikusan, hanem emocionálisan 
fejezi ki a születésben levő, darabokban előálló gondolatot: 

Katona vagyok én, kiszolgált katona, 
Csak káplár sem voltam, mindig közkatona. 

Itt egyrészt darabokban, egymás után tudjuk meg azt, amit úgy is 
meg lehetne mondani: „Kiszolgált katona voltam", másrészt minden 
egyes gondolat-darab egy-egy ütem a magyar versformában. 
(95.) „A dal lényege: a lelkiállapotnak a kifejezésre törekvésben 
rejlő líraisága: a naiv kifejezés lírája." Vö. 238. old.] 

[De hogy születik olyan lelkiállapot, melyet adekvátul 
csak naivan, tehát dalban lehet kifejezni? Mi kellett hozzá, 
hogy a modern ember a naivitáshoz érkezzék vagy mene-
küljön?] Más a dalszükséglet Heinénél és más Petőfinél. 
Heinénél : romantika + a romantika ellentmondásának 
megoldása — a magányos ember otthonra lel az ősi, népi 
érzelmekben; — Petőfinél : a népből jövő költő ősi, népi 
érzelmekkel fejezi ki „modernségét". 
A népdal-nosztalgia Kisfaludy óta nemesi közeledés a nép-
hez + az antiforradalmi, idilli néphez, a primitív, együ-
gyű paraszthoz. Ezzel szemben Petőfinél nincs nosztalgia, 
továbbá ő a népdalt fölemeli magához, ti. a népi forradal-
márhoz. A „művelt költő", aki a népdalt megtölti saját 
egyéniségével, nem mindegy hogy ki: Petőfi népi egyéni-
ségével tölti meg a népdalt. Vagyis: a népből lesz nemzet — 
nem pedig a népet befogadja a nemzet. „Nemzeti és népi 
szintézise" a nagy teljesítménye Aranynak és Petőfinek: 
de miféle nemzeti és miféle népi egyesült itt? A „nem-
zeti" is a népiből lett előbb; Petőfi egy új „nemzetit" 
jelent, amivel a népit aztán egyesítette. [Vö. 238. old.] 

(96.) Horváth a népdalokról mondja helyesen: „Maga az a tény, 
hogy valamely ágrólszakadt dalt felkap a közajak, már föltételez 
benne oly tulajdonságokat, melyek a közízlés kiegyenlítő általános-
ságának megfelelnek. Oly tulajdonságokat, melyek minden érző 
ember ajkára alkalomadtán illővé avatják." [Vö. 234. old.] 
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[A népdal-nosztalgiában van egy adag Rousseau — visz-
sza a természethez. Ez Petőfiben nincs! A rousseauizmus 
két arca: forradalmi + mentőhorgony a jóllakott feudaliz-
musnak. Magyarországon: nemesi demokratizmus van 
benne!] 

(96.) Horváth szerint három ismérve van a népdalnak: 1. Személy-
telenség ; 2. Igénytelenség ; 3. Ne közönséghez szóljon; ne legyen 
benne utalás a szerzőre, tehát nem irodalmi; tehát életszerűség. 
(99.) „A dal egyfelől önkifejezés neki, másrészt azonban mint tipikus 
kifejezőeszköz, szabályozó erővel hat vissza magára a lelki állapotra." 
Petőfire is áll ez: érzi, hogy népdalt ír, tehát magát is beleviszi, de 
idomul a népdal érzelem- és gondolatformáihoz. 
Mik a különbségek a népdal és Petőfi népdalai közt? 1. A lírai reakció; 
primitív emberré teszi magát, s ezzel egy csepp humort visz bele a 
dalba. 2. Cselekvőbbek a dalai, drámaibbak mint a népdalok. 

[A népdal is magányt jelent, de ez a magány irodalmon 
kívüliség, nincs közönség. A modern magány egész más.] 

3. Petőfi dalai líraibbak, mint a népdalok. 

• 

Táj leír ások. 

Az alföldnek két elődje van: Honvágy (1840); Hazámban (1842). 
(108.) Horváth szerint Petőfi szülőföld-vonzalma nem hazafias, 
hanem tájleíró-költészetének alapja. 

[A kettő nem ellentét: a tájleírásban is van hazafiasság, 
mint ahogy népdalaiban is van!] 
Az alföld persze szintén lírai vers, nem egyszerű tájleírás; 
és az is igaz, hogy az Alföld, mint puszta nem okvetlenül 
a „szabadság" szimbóluma. Az Alföld nem azért lett szabad 
emberek harcainak színterévé, mert puszta — hanem, mert 
itt nem volt német, hanem török; szabad parasztság fejlő-
dött ki stb. Attól, hogy ott szabad emberek laktak, még 
lehetett volna az Alföld — nem puszta. Mégis, miért szim-
bóluma Petőfinél épp az Alföld puszta-jellege a szabad-
ságnak? Széles tér, stb. 
Bár a csikósok, betyárok stb. is szerepet játszanak: az 
Alföld szabadabb parasztjai. 

Hazafias líra. 1841: Epigramm (Ősi dicsőség; Korcs utódok) 
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1842: Lehel 
1844: Egri hangok (bordal) 
1844: Részegség a hazáért (bordal) 
1844: Búcsú 1844-től 
1840: A Dráván 
1842: A két vándor 
1842: K. . . Vilmos barátomhoz 

Ezt Horváth lebecsüli! — 1844: A külföld 
magyarjaihoz 

1844: Honfidal: 

Tied vagyok, tied hazám! j K i t á r u l k o z ó v a l l o m á s ! 
E szív, e l e l ek . . . J 

Vagy Batthyányi és Károlyi grófnék : 

Nekem nincs semmim, semmim e hazában, ) , 
De én egészen az övé vagyok; J 

A királyok ellen 1844-ben közvetlenül a Védegyleti dal és V. Ferdinánd 
után ! ! Oka Horváth szerint Béranger nyomán a francia forradalom 
tanulmányozása. Népiességére ezt mondja: „Egy bizonyos fajta 
népiesség, mely későbbi utódait erősen jellemzi, már ez első, elszige-
telt versben is ki-kitör. Csakhogy ez nem a művészi igénytelenség 
népiessége, hanem a forradalmi népszónokok erőteljes durvasága." 
(110.) Kétségbevonja, hogy 44-ből való! 

[A nagy politikai szenvedély líraiságát Horváth nem érti! 
Petőfi politikai verseit is úgy kéne elemezni, mint itt 
elemezte a népdalokat! Mi bennük a népies, mi bennük 
az egyéni, a lírai elem, mi bennük a személytelen általános-
ság?] 

1844: A nemes! ! — Lant és kard (Gyönyörű vers!) 

Felhős az ég hazámon, 
Aligha nem lesz vész; 
Csak hadd legyen, nem bánom, 
Lelkem reája kész. 

Az 1844-es országgyűlés eredménytelenségének reakciója ez, éppúgy, 
mint a Búcsú 1844-től. 

Népies : a népet fűtő, nagy általános érzelmeket kifejező 
költészet. De a népet a felszabadulás is fűti, nemcsak a 
szerelem ! 
A Petőfi-féle nagy politikai versek stílusa: 
I . A n a g y k ö l t e m é n y e k m é l y e b b , s z é l e s e b b s t í l u sa ; 

hagyományos 
régi honfibús 
érzésekkel. 
De egy-egy 
gyönyörű 
sorral ! 
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2. Népies realizmus; 
3. Politikai szenvedély! — Ez sincs így a népben, mint 

ahogy a népdalban sincs az a líraiság, amit Petőfi vitt 
bele! 

• 

A helység kalapácsa : A dagály ironizálása [Vö. az irónia problémával. 
231, 233. old.] 

János vitéz: elbeszélő naivság. 

[De a naivság művészi célzat, tudatosság. [Vö. 235. old.] 
Lásd: az én Petőfi-előadásomat a János vitéz „naivságá-
ról": népi tudatosság, mellyel ura a világnak.]* 

(115.) Horváth tiltakozik ellene, hogy „demokrata célzatot" lássanak 
a János vitézben : „a művészi célzaton kívül más célzat nincs benne" 
— mondja. 
(116.) „Egész pályafutását valami cselekvő, szereplő ösztön irányít-
ja. . » 

[A szereplő és cselekvő egyszerre ugyanaz?? Vö. 228. old. 
Más az, aki tetszést vár és az, aki hatni akar és eredményt 
vár!] 

Horváth szerint Petőfi olyan ember volt, akit „jelleme alaptermészete 
arra utalta, hogy egész életpályája a közönséghez való viszonyításban 
találja meg értékelő igazolását, mintegy támasztékát." (117.) 

[A közösség nem = közönség. A cselekvő közéleti ember 
nem színész!!] 

Népiesség kontra irodalmiság: Kazinczy kontra Csokonai. 
Kisfaludy Károly — Vörösmarty: A stílreform megáll és újra vissza-
nyúlik a néphez. A népdal irodalmiasítása még nem centrális prob-
léma. 
(120.) A népdal irodalmiasítását „csak olyfajta költészet s oly korszak 
hajthatta végre, melynek egyetemes jellegébe a népköltészet testi-lelki 
igénytelensége már szégyenkezés és kirívó különcködés nélkül, nem 
alkalmi programként, hanem egy végrehajtott irodalmi fordulat 
természetes kifolyásaként beleillik." 

[Tehát: oly kor kellett, mely a népdal naivitását, mint 
saját kifejezési formáját elfogadta!!] [Vö. 235. old.] 

* Lásd a bevezetőben idézett Révai-kiadás 223. 
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Miben áll Petőfi irodalomtörténeti újdonsága? „Semmi másban, 
mint életszerű igazságában." 

1. Kazinczy — Bessenyei előtti „tudattalanul naiv" népszerű irodalom 
(Orczy stb.). 

2. Nyelvújítás: el a naivtól. Felvilágosodás. Polgárosodás. A nyelv 
finomítása, de az irodalom szalón-irodalommá válik. 

3. Kisfaludy Károly — Vörösmarty: a nyelvújítás nyelvét köz-
nyelvvé teszik. Élet és irodalom újra közeledik. 

4. Petőfi. 

A nyelvújítás Petőfivel megállapodik, nem probléma többé; a prob-
léma a tartalom újsága. 
(122.) „Népiesség annyi, mint a magas, abszolút irodalmiságból 
leereszkedés a néphez; a népnek, vagyis az irodalmi műveltséggel nem 
bíró nagy tömegnek is szóhoz juttatása az irodalomban; s annyi, mint 
a népnek is bevonása az olvasóközönség körébe." 

[Vagyis: népiesség = a nép számára + a nép törekvései-
nek megnyilatkozásaképp, kifejezéseképpen. Tehát nem 
kiváltságosok nyelvén, csak az ún. műveltek számára. 
De jellemző Horváth definíciójában, hógy a nép azonos 
az irodalmi műveltséggel nem bíró tömeggel.] 

Népiesség, Horváth szerint egy középút megtalálása magas és alacsony 
műveltség, tudatos művészet és naiv költőiség, irodalom és élet között. 
(122.) 

[Nem helyes! A magas műveltség is lehet népies = a 
„középút" a két végletet örökkévalóvá teszi. 
A probléma nálunk komplikálódik később a polgári 
irodalommal, és azzal, hogy a népiesség = paraszti.] 

(124.) Népiesség = a realizmus beszivárogtatása az irodalomba. 

[Realizmus csak mint stílus szerepel itt, de a realizmus 
tartalmi dolog : a nagy nemzeti kérdések felvetése a realiz-
mus. És miért a lírában először és reprezentatívan?] 

(125.) Realizmus: népiesség tartozéka: egyszerűség + őszinteség. 
Lásd Petőfi az Úti levelekben. 

[De az egyszerűségnek mi a dialektikája? Van kompli-
káltság, mely szükségszerű: Ady!!] 

1. Petőfi: tézis 
2. Ady: antitézis } [Vö. 260. old.] 
3. József Attila: szintézis. J 
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[Kimutatandó az irodalmi és a politikai népiesség össze-
függése általában és különösen, hogy Petőfi 1844-ig 
terjedő népiessége is politikai, illetőleg hogy 1847 —48-as 
népiessége is irodalmi.] 

* 

1844 végétől 1846 őszéig. 

(137.) Szerelem gyötrelme 1844 végén kezdődik. 
Volnék bár. . .; Szívem, te árva rabmadár!; Az én szerelmem. . .; 
Szemek, mindenható szemek!; Szerelmem zúgó tenger. . .; Élet, 
halál! nekem már mindegy. . .; Szerelmi szenvelgés Horváth szerint 
ez a hat vers. 
Cipruslombok Etelke sírjáról 1845 január. 37 vers vagy 34? 
Kezdődik: Elmondom, mit eddig. . . c. verssel (Első vallomás a halott 
Ételkének.) Hatalmas orvos az idő. . . címűben már kezd múlni a 
fájdalom — utána Játszik öreg földünk. . .: víg vers alapjában véve, 
csak az utolsó szakasz erőlteti Etelke emlékét. 

Ha életében nem szerettem volna 
A szőke für tök kedves gyermekét: 
Övé leendett életem, szerelmem, 
Midőn halotti ágyon feküvék. 

Messze vándoroltam. . . (Ez a vége, szép, igaz vers, mert bejelenti 
hogy vége): 

Nyugodt már kebelem. Fájdalmam szélvésze 
Kitombolt, elzúgott, megszűnt, elenyésze. 

Alvó tenger a mult. Halálod a kőszirt, 
Amelyen reményűn saikája kettétört, 
Ez a durva kőszirt most már olyan szépen 
Áll a látkör végén a kék messzeségben; 

(143.) Petőfi 1844-ig azért volt főleg dalköltő, mert „a népdal sze-
mélytelensége illett az ő személyessé még ki nem forrott líraiságá-
hoz. . ." „A személytelen lírai klasszicitás műfaja volt a népdal: most 
egy erősen személyes, sőt romantikusan különc érzelmi állapot köve-
teli a maga kifejezését." Ezért nem találja meg a kellő kifejező formát: 
hol a népdalhoz esik vissza, hol a romantikus képes beszédhez. A 
Cipruslombok mutatják, hogy Petőfi fogékonnyá tud válni a hamis 
romantikára. 
Bordal és régi hazafiság: 1845-ből: 
Rég veri már a magyart a teremtő — 
Fóti dal ->- Búcsú Kunszentmiklóstól. [Vö. 230. old.] 
Hegyen ülök : Átmenet dal és elégia között. 
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A Hegyen ülök és a Búcsú Kunszentmiklóstól: a dal továbbképzése» 
a dalforma még megvan, de már új, merengő — nem dalba való — 
fájdalom-hangulat jut bele. 
A forma: népiesen igénytelen, de mégsem népdal, mert egyéni 
fájdalom, mint hangulat olvad bele. 
Dal és gnóma (Felhők) vegyülékei közül: 
A. B. emlékkönyvébe 

Kalmáridőkct élünk mostanában, 
Egy pénzdarabnak nézik a világot, 
S ha a világ pénz, a költö mi rajta? 
A költö — mondják — hasztalan penés2 

csak. 
Pedig a költö a királyi kép a 
Világ tal lér ján. . . nem, királyi kép sem ! 
Ö a tallérnak csengő, tiszta hangja, 
Szép szellemrésze a hitvány anyagnak. — 
Légy büszke rá, hogy költőnek születtél. 

Már bántja a kapitalizmus is! 
Innét is a kiábrándulás; van 
bázis ahhoz, hogy Byron has-
son rá. 

S. K. emlékkönyvébe 

Vén épület már a világ, Hajolj meg, ha a fej törő 
Le, alacsonyra sűlyedett. Gerenda ellenedre van. . . 
Ha egyenest jársz: beütöd Én inkább betöröm fejem, 
A gerendában fejedet. Semhogy meghajtsam derekam! 

Ez a büszkeség a visszája a pesszimizmusnak! Petőfi költé-
szete kétségkívül fejlődés, de nem egyszerűen pszicholó-
giai, amikor az új tartalmak faképnél hagyják a régieket 
— hanem olyan fejlődés, amikor az új tartalmak kifejtik 
a régiek bizonyos elemeit, és túlhaladják őket. Ki kell 
mutatni, hogy Petőfi politikai költészete a népdalkorszak 
tézisére és a pesszimista korszak antitézisére a szintézis, 
melyben benne vannak mindkét előző korszak tovább 
vivő elemei! A hetyke öntudat az első korszakban + a 
büszke magány a második korszakban átlép a harmadikba! 
[Vö. 246., 247., 254., 272. old.] 

A fejlődési szakaszok egymásba ívelését bizonyítja, hogy 
a pesszimista versek jelentkezésének idején írja pl. A ma-
gyar nemest, lényegében ez is pesszimista vers : genre ez is, 
de keserű, gyűlölködő gúny van benne — épp ez az, ami 
a pesszimista versek új tartalmára utal. Petőfi, mint szati-
rikus!! [Vö. 231., 238., 246., 254. old.] 
Át kellene olvasni e Vermittlungok szempontjából az 
egyes évek verseit együtt. — A Vermittlung fordítva is 
igaz : a későbbi korszakokban fellépnek korábbi korszakok 
érzelmei. (Talán példa erre a Szeptember végén.) 

16 Irodalomtörténet 
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(148.) Horváthnak A magyar nemes persze nem tetszik: „össze sem 
hasonlítható sem a klasszikus Pál mesterrel, sem a mindenekfölött 
eleven Csokonaival, de még A régi jó Gvadányi, A tintásüveg és Pinty 
úrfi is művészibb alkotások nála." 

[De ezeket a típusokat Petőfi — trotz alle dem — szerette, 
míg a magyar nemest gyűlölte. A szatíra is egy eleme 
a pesszimizmusba való Vermittlungnak ! A pesszimizmus 
alapja a kiábrándulás a kapitalizmusból, az emberi magány 
érzete. Az öngúny Heinénél ennek a pesszimizmusnak 
pozitív fordulatot ad: a szatírával és iróniával megy túl 
Heine a romantikus pesszimizmuson. Petőfinél a gúny és 
a szatíra elemei bent vannak szintén a pesszimizmusban. 
Vö. Kölcseyt: Vanitatum vanitas.] 

A világ és én : 

Megvetésem és utálatomnak 
Hitvány tárgya, ember a neved! 

Szeretélek téged egykor, s szívem 
Veled hű szövetséget köte. 
Megvetésem és utálatom lett 
E szövetség kettős gyermeke; 

Szolgazsarnok! vagy nyalod más talpát, 
A w a g y talpad mással nyalatod. 

S azt hiszed tán, te nyomorú pára ! 
Mint te, én is olyan rab vagyok? 
Azt hiszed, hogy én dicséretedre 
Vagy gyalázatodra hallgatok? 
Azt hiszed, hogy tettben és írásban 
Engem aggódásnak férge rág. 
És szorongva kérdezem magamban : 
Mit fog szólni erre a világ? 

Amily útat választott magának 
Lelkem, rajta egyenest megyen. 

Az egyenes gerincű büszkeség 
itt a pesszimizmus visszája, 
vö.: S. K. emlékkönyvébe. 
[Vö. 241. old.] 

Vö. még: Én: 
Mint, a róna, hol születtem 
Lelkem útja tetteimben 
Egyenes. 

Nádaskayr bírálatára ez a válasz, 
éppúgy, mint A természet 
vadvirága : válasz Dardanus 
bírálatára. 

Költő lenni vagy nem lenni 

Légy átkozott, te átkos pillanat, 
Melyben fogantatám, 
S te, melyben kínnal a kín emberének. 
Költőnek szült anyám ! 

Széles folyódon úszom ezután, 
Oh mindennapiság! 

Nem mindennapinak lenni = a 
kapitalizmus által megnyomo-
rodott ember problémája! Köl-
tő kontra mindennapiság! 
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Gyalázatos világ 

(Az én utamban sok a kígyófészek, 
S hogy eltiporjam, én beléje lépek I) Ad: büszke öntudat, mint a 

pesszimizmus visszája. Ugyan-
ez Adynálü Jó, hogy sebemre az ég orvosságot ad. 

Keblem varázsfüve 
A büszke öntudat, 

Ismerjetek meg ! 

smerjetek meg végre: ki vagyok? 
Álarc alatt volt mostanáig képem. 
De már meguntam én álarcomat, 
És azt most ünnepélyesen letépem! 

Olvastátok vidám dalaimat? 
Azt gondoljátok, hogy lelkembül from? 
Oh , dalaimban a kedv, nevetés, 
Csak olyan ez, mint virág a síron. 

Képzetem 
(Ad Ady-analógia: az ellenfelei csiszolták ki öntudatát.) 

Még mit nem mondanak! 
Hogy az én képzetem 
Alant jár, magasra 
Föl nem röpíthetem. 

S most jön a képzete: búvár a szív fenekén, aztán pacsirtá-
val, sassal, felhőkkel versenyez.) 

Ez a büszke öntudat a citoyen-érzelem, a civil-kurázs aber-
rációja a szolga-társadalomban. — Adynál ugyanez! 
Polgári önérzet líraian eltúlozva! Ez nem zseni-önérzet! 
Bár Petőfinél is összefügg azzal, hogy költő. 

Jókay Mórhoz 

S hóhéraim, ha halva fekszem, 
Agyon veret ve, egykoron: 
Koporsómhoz majd odalépnek, 

S ott, hol már megszűnik 
Az isten világa, 
U j világot alkot 
Mindenhatósága — 

S melyet elébb megkövezének, 
Babérral födik homlokom. Vö. Adyval!! Ugyanez a motí-

vum szerepel nála. 
Oh e babér, amellyel a 
Világ magát gúnyolja, 
Ez a babér, ez a babér 
Velőm égetni fogja. 

l ő * 
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Változás 

Egykor ha a világ megbántott, 
Kivánkozám a sírba le; 
Most, épen mert bánt, élni vágyok, 
Dacolni van kedvem vele. 

Ad: Vermittlung: pesszimizmus 
+ öntudat visz át a politikai 
költészetbe. 

Jellemző Petőfire, hogy pesszimizmusát is mindig metaforákkal, 
képekkel, a természetből vett hasonlatokkal igyekszik ábrázolni. 
Ez: a realizmus folyománya: nem reális érzelmeket realitásokkal 
érzékeltet. Horváth szerint ez hiba: „Minthogy e költeményeknek 
magában a hangulatban nincs mélyről eredő gyökerük, alkalmiságuk 
pedig a legtöbbször semmi: természetesen a mesterkedő művésznek 
kell pótolnia azt, mit más esetben az ihlet önként előteremt." (153.) 
Horváth kimutat képzavarokat: Forrás és folyam; Költő lenni vagy 
nem lenni. . . — valami igaza van! 
Ad heinei irónia: Holdvilágos éj; Egy szép hölgy emléke; Mi kék 
az ég; Egy hajfürthöz; Felsülés; Ki a szabadba!; Imádságom. 

[Irónia: érzelgősség kigúnyolása. Az ironikus csattanó 
funkciója: figyelmeztetés a realitásra; az élet folytatására, 
szemben az elérzékenyüléssel; a hangulatból való kiszaka-
dás szükségességére. Persze, Heine Horváthnak „cinikus", 
aki „profanizálja" az értékeket.] 

Imádságom 

De kérni vájjon mit is kellene 
Hazámért , melynek annyi a baja? 
Ezért csak egy, csak egy a kérelem: 
Mely így, mint van, már nem sok évet lát, 
Teremtsd egészen ujjá e hazát, 

. . . sok, sok babér t . . . 
N e m hogy fejemet ékesítse, nem, 
De hogy, ha nem lesz szénám, abrakom, 
Csikóm legyen mivel jól t a r t a n o m . . . 

Szerelem gyöngyei 

Mindjárt így kezdi: 

szerelmet / Tőled én nem, oh, nem várhatok!'* 

Aztán: 

Én szeretlek! bár tudom: mily rém a 
N e m viszonzott szerelem baja; 

Ugyanekkor írta: Magyarország: 
Mig egyfelől boldog lakóid 
Megfúlnak a bőség miatt: 
Hát másfelől meg éhhalállal 
Megy sírba sok szegény fiad. 

És a vers ironikusan kezdődik : 
Te sem termettél ám szakácsnak, 
Magyarország, édes hazám! 
A csattanó itt az elején van! 
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De mégis nagyon szép: 

Fa leszek, ha fának vagy virága. 
Ha harmat vagy: én virág leszek. 
Harmat leszek, ha te napsugár vagy.. . 
Csak, hogy lényeink egyesüljenek. 

Három vers mutat előre: 1. Háborúval álmodám (A menyegző éjjelén 
háborúba hívják): 

Felhők-korszak 

(164.) Horváth az egész Felhők-ciklust arra vezeti vissza, hogy Petőfi 
a Cipruslombokkal erőszakot tett a lelkén, „s hogy az a mindentől 
elzárkózó, mindentől különálló személyesség, az a dúlt magányosság, 
minek lelki formái közt kezd mutatkozni, már beteges visszahatás?" 

[Ez nem magyarázat! A Felhők-hangulat már a Ciprus-
lombokban is benne volt, a kérdés tehát, miért nem elégí-
tette ki a népdal? Nyilván azért, mert az idillből elege 
volt: a népdal-, a genrekép harmóniája ál-harmónia volt, 
ha a valósággal szembesítette. Valószínűleg az irónia első 
megjelenési formája ez ellentmondás felismerésének. 
Innen egy lépés a meghasonlás, magányosság, világfájda-
lom. Horváth az egész dolgot tisztán irodalmi dologként 
nézi, legfeljebb azt ismeri el, hogy a csalódás a saját 
művészi becsvágyában együtt járt szerelmi csalódásával.] 

(165.) Felhők oka: művészi becsvágy csalódásai: a kritikusok elleni 
harc. 

De Petőfi tudta, hogy itt többről van szó, mint művészet-
ről és kritikusokról. 
Ad: pesszimizmus — vissza a természethez —, de mint 
oppozíció az akkori társadalommal szemben: Falun : 

S én, hogy haljak a honért, elhagytam 
Házasságunk első éjjelét. 

2. Ha az isten. . . 3. Messze estem 

Waterloo és Szent Ilona mint 
hasonlatok a lánykérésre. 

S ha ledőlök ekkor paripámról : 
Ajkaimat egy csók zárja be, 
A te csókod, te szép szabadság, te 
Égi lények legdicsőbbike ! 

A szomszéd tóból a vadlúdakat 
Látom csapatban messzeszállani; 
Szivemből is föl- és elszállanak 
A nagyravágyás, hír vad álmai. 
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Feledni kezdem Pestet és zaját, 
S jövendőm minden büszke terveit; 
Jobb lenne élnem, így gondolkodom, 
Jobb lenne élnem elfeledve itt. 

Meg kell nézni Petőfi összes város-falu-vonatkozásait! 
Gúnyolja a falut is, a várost is — épp úgy, mint Ady! 
Vö. A négyökrös szekér. 

N e m Pesten történt, amit hallotok. 
O t t ily regényes dolgok nem történnek. 

Elhagytam én a várost, 
Azt a holt életet. 

Levél Viraiy Antalhoz: 

Beteg valék én ott tinálatok 
A pesti utcák holt hideg kövén 

Vö. Kiskunság. [Vö. 271. old.] 

Az utósó ember 

Halál, mért nem jösz? félsz talán, hogy 
Megbirkózóm veled s legyőzlek? 
N e félj, nem az vagyok, ki voltam, 
Ki egykor vakmerő kebellel 
Dacoltam sorssal és világgal. 

(166.) „Kedélyélete válsága a szerelemvágy (s vele a szerelem-költői 
becsvágy) egyre türelmetlenebb forrongásán alapszik." „A Szerelem 
gyöngyeitől kezdve egyetlen világos pontként tűnik fel a szabadság-
eszme a költő pesszimizmusában, melytől egyelőre minden egyéb 
annál sötétebbnek látszik, de mely a kigyógyulds csíráit is magában 
hordja. . . Ami eddig tisztán személyes indokú reakciónak tetszhetett, 
bár túlzásai és általánosítása folytán már útban volt bizonyos morálfilozófia 
felé: — pesszimizmusa, a szabadság-eszmének, mint célnak és ítélet-
szabálynak a kitűzése által válik valóban erkölcsi színezetűvé, s válhat 
végeredményben egy erkölcsi megoldás (apostoli élethivatás) megérlelőjévé." 
[Vö. 231., 238., 241., 254. old.] 
Két gyönyörű vers, a borjádi: A négyökrös szekér — és Gyermekkori 
barátnémhoz. 

Ez is „idill", de milyen idill! Ez is nyugalom, de fájdal-
mas, vibráló nyugalom — megpihenés abban a tudatban, 
hogy tovább kell menni mindjárt! 

Felhők okai : Vahot aljassága, szülei helyzete, Zöld Marci vissza-
utasítása = (1845 július) + Kritika támadásai. 
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(171.) Kezdettől fogva két irány van Petőfinél: Népdal-irány, Felhők-
irány. 1842 —44-ig az első, 1845—46-ban a második győz. [Vö. 
241. old.] 

[Petőfi pesszimizmusára hatott Vörösmarty — Gondola-
tok a könyvtárban 1845. jan- — forrása: német szenti-
mentalizmus + Byron. 
A pesszimista kiábrándulás: a romantika érzelme, nyil-
ván. De Petőfinél nem az, és Vörösmartynál sem az, mint 
Németországban. A romantika és a felvilágosodás között 
„harmadik út": a Rousseau-féle szentimentalizmus. A 
szentimentalizmusnak két oldala van: egyiket a reakció, 
a másikat a haladás felé fordítja. A szentimentalizmussal 
opponálni lehetett a feudalizmust is, a fiatal kapitalizmust 
is. 
A „természetesség", az érzelgősség részben oppozíció 
volt az abszolutizmus ellen, részben a felvilágosodás 
ellen. Plebejus felvilágosodás és plebejus romantika együtt. 
És Magyarországon? Felvilágosodás — jozefinista: anti-
nemesi. Romantika: közeledés a nemesi nemzethez. 
A népiesség (természetesség) tehát nálunk olyan áramlat 
volt, melyben romantika és felvilágosodás megfért egy-
mással, vagy ami ugyanezt jelenti: nemesi sérelmi poli-
tika + nemzeti újjászületés. 

Mi volt Kármán? Rousseauista ! ) , . , ., 
M i v o l t Csokonai? Rousseauista! } Plebe)us °PPozlci6 

Aztán: kiábrándulás a kapitalizmusból vezethet liberális 
romantikába is! Victor Hugo, Byron, stb. 
Nálunk nincs értelme a skatulyázásnak: romantika, pre-
romantika, felvilágosodás. Kölcsey mi volt? Kármán? 
Csokonai? Milyen kapitalizmusból ábrándultak ki a 
„magyar romantikusok"? Az érzelmek, átültetések funk-
ciót változtattak más történelmi viszonyok között.] 

Shakespeare, Byron, Shelley: a Felhők irodalmi ihletői. Szerelem 
gyötrelme: Othello; Cipruslombok: Rómeó és Júlia. 
Petőfi magyarázata pesszimizmusára: Száműztem magamat. . . (1846) 
(kihagyott vers): 

Megbékülő jobbom fogadd el, oh világ, 
Nem volnál rosz, ha nem volnál boldogtalan. 

• 
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Levél Várady Antalhoz — (Nagyszerű vers ! !) 

Kétségbeesni!... milyen gyávaság!. . . 
Kinek van erre több s nagyobb oka, 
Mint énnekem? de én szégyenleném ezt. 
A szenvedésnek lángjában szivem 
Szét fog pattanni, mint a porcellán, 
De, mint a jégcsap, szétolvadni nem!. . . 

Nem gyűlölöm, mint eddig, a világot: 
Már csak haragszom rája, csak 

haragszom. . . 
Hogy olyan gyáva, hogy fbl nem kiált 
Elzárt, elorzott boldogságaért . . . 

A kétségbeesés közben is férfi 
marad, ki „nem pityereg". 

Ad irónia: 

Hazám, mégsem vagy olyan boldog- A lelki szükség nein bánt tégedet; 
talan, j Minden szükséged van; de lelki nincs, 

Minőnek első pillanatra látszol, ' Ettől az egytől megmentett az isten. . . 

Ui.: 

Nem gyűlölöm, mint eddig, a világot : 
Már csak haragszom rája, csak 

haragszom. . . 
Hogy olyan gyáva, hogy föl nem kiált 
Elzárt, elorzott boldogságaért, hogy 
Meg nem torolja kincse elrablóin 
Évezredeknek szenvedéseit. 

Ad: pesszimizmus 

Vö. Válasz kedvesem levelére 
[Vö. 256. old.] + Mily szép 

a világ. [Vö. 256. old.] 

(177.) Horváth helyesen mondja: „Azonban e tragikus, magát dúló 
passzivitáson, e neheztelő kiszakadáson az emberi szolidaritásból, 
olykor heterogén jegyek tetszenek föl: a feliilkerekedés szándéka, 
az önérzet és bosszú sújtani akaró reakciója, tiporni vágyó ember-
megvetés. Szóval egy aktívabb pesszimizmus, egy szuverén egyéniség 
és dacos vérmérséklet jelenségei." S ez Byron hatása! 

Felhők. 

Szeretném itt hagyni a fényes világot. 
Amelyen oly sok sötét foltot látok. 
Szeretnék rengetegbe menni, 
Ahol nem lenne senki, senki ! 

Ad: vissza a természethez — 
magányosság. De ez csak pilla-
natnyi, szinte játékos felvető-
dése a dezertálásnak a harc elől; 
csak haragját tüzeli fel ezzel. 



Dokumentuni 249 

„Viseld egyformán jó- s balsorsodat!" 
így szól, kit a bolond világ bölcsnek 

nevez. 
Az én jelszóm nem ez; 
Én örömimet és fájdalmimat 
Érezni akarom.. . kettősen érezem. 

Mintha a nagy, nehéz világot tartanám, 
Leányka, hogy az ne szakadjon rám, 
U g y reszketek, 

Ha megfogom könnyű, kis kezedet. 

Oh lyány! szemed. . . 

Ez talán a kulcsa az egész ciklus-
nak. Milyen más ez, mint a 
Vanitatum vanitas. 

íme, nem szakadt el az élettől. 
Melankólia, de a boldogság-
potencia benne van. 

U g y tündököl, 
Mint zordon éjben 
Villám tüzénél 
A hóhérpallos ! 

Ez persze, tiszta romantika! Nem 
is a ,,hóhérpallos , ,

í hanem a 
„zordon éj" és a „villám tüze". 

Nem sülyed az emberiség! 

Ilyen gonosz vala rég, 
Ilyen gonosz már kezdet óta. . . 
Hisz különben nem kellett vóna 
Százféle mesét, 
Egeket, isteneket, 
Pokol t és ördögöket 
Gondolni ki, hogy zaboláztassék. 

Általánosító pesszimizmus, de ki 
kifogásolhatja ezt? Talán tegye 
oda mindig, hogy a jók kivé-
telével? Vö. Ady: Halottak 
élén. 

Kik a föld alacsony porából, 

Mit minden féreg gázol, 
A naphoz emelkedtek, 
Ti szárnyas, óriási lelkek ! 
Hogy van, hogy titeket a törpe világ 
Mindig kicsinyeknek kiált?. . . 
Természetes, hiszen a tölgy a bérceken 
Kisebbnek tetszik, mint a fűzfa idelenn. 

Ad: önérzet! Ezt magára érti. 
A tölgyfa kedvenc metaforája, 
ha saját magát jellemzi. 

Fönséges éj! 

Az égen tündökölve ballag 
A nagy hold s a kis esti csillag. 
Fönséges éj ! 
A harmat csillog a gyep bársonyán, 
Bokor sátrában zeng a csalogány. 
Fönséges éj ! 
Az i f jú mostan megy szeretője után. . . 
S most megy gyilkolni a zsivány. 
Fönséges éj ! 

Ez is romantika ! De mint Heiné-
nél: szatirikus poénnal. 
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Az álom...: Kivágom én keblemből szívemet, 

Kivágom és a földbe ül te tem. . . 
+ Talán kikél babérfa képiben, 

Álmámban én S koszorúja lesz a bajnokoknak, 
Rabnemzetek bilincsét tördelem ! Kik a szabadságért harcolnak ! 

Igaza van Horvá thnak , amikor Pe tőf i romantikájában 
pózt, irodalmiasságot lát : ez a döntő kifogás minden r o m a n -
tikával szemben: élet és irodalom elválasztása: az i rodalom 
többé nem az élet ábrázolása, hanem az élet fölé emel-
kedés: modor , póz, kiváltságosok játéka, stb. A népiesség 
is lehet romantika és lehet realizmus. — Horváth, a k o n -
zervatív közelebb áll hozzánk, mert mértéke: az élet, azt 
nézi: őszinte-e a kö l tő és mi az a valóság, amit megénekel? 
A konzervatív kritikánál ez a valóság szűk és egyoldalú, 
de a módszer helyes. 

Almaim (1845. Már a Felhők előtt.) 
Különféle romantikus borzalom álmodása után: 

Meddig tart még ez iszonyú világ? 
Miért nem jősz, te rontó égitest. 
Te üstökös, mely arra rendeltettél, 
Hogy tengelyéből a földet kivesd! 

I à la A d y : Halottak élén. A 
„ roman t ika" visszája: a forra-
da lom várása ! 

Mért vagyok én még a világon. . . Ehhez Horvá th igen helyesen jegyzi 
m e g : „nincs benne semmi kézzelfogható, anyagi, életbéli e l e m " — 
levegőben lóg a líraisága, „kiaszott". Ez vonatkozik a Felhőkre 
egészben véve. 
(198.) „Furcsa, de meglehetősen elterjedt illúzió, mely a pesszimizmus-
ban nemcsak filozófiát, hanem érzelmi mélységet is többet vél látni, 
min t gondolati ellenlábasában. . . A romantika nyakig ült ez illúzióban." 

(Igaza van!) 
A Felhők csak futólagos átmenet — Horváth szerint — : 
ez igaz is, nem is. Igaz, mert ez csak keresése a forradalmi 
útnak. De n e m igaz, mert csak így juthatott el oda. A 
pesszimizmus szükséges mozzanat ahhoz, hogy többe t 
gyűlöljön, min t csak a feudalizmust! Ez a több nála a 
polgárinál ! 

(210.) Szilaj Pista: a városi úrfi, mint csábító és Pista, a szegény 
legény, aki bosszút áll: első demokratikus célzatú elbeszélése: „ d e m o k -
rata népiesség" = H o r v á t h kifejezése. 
Salgó: példa arra, hogyan „romant ikus" Petőfi : „a sötét középkor 
véres napjai". A romant ikus bosszú a tárgya romantikus elbeszélő 
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költeményeinek: Szerelem átka, A szerelmes tenger, Szilaj Pista, 
Salgó + a regénynek: A hóhér kötele. 

(216.) János vitéz — Salgó: 1 epika, népies-romantikus. 
Népdal — Felhők: j líra, népies-romantikus. 

(217.) A „Salgó"-t Petőfi a Tizek társasága folyóiratának szánta. 
Ebből Horváth azt következteti, hogy a „Tizek" romantikus iskola 
volt. 

A gyógyulás. 1846 áprilisától kezdve. 
Erdőben ; Rég elhúzták az esteli harangot. . . ; Barna menyecskének. . . 

Elhagytam én a várost, 
Azt a holt életet. 
Hol a halál is élet, 
Jósorsom a természet 
Vidám ölébe tett. 

Ad: természet és „romantika". 
A természetbe gyógyulni jön! 

Levél Várady Antalhoz (1846. V. 22.) 

S te rám sem ismersz, ugy megváltozám ; 
A szép természet megváltoztatott, 
Beteg kedélyek e hü orvosa, 
Beteg valék én ott tinálatok 
A pesti utcák holt hideg kövén, 

Ujjászülettem!.. . a falusi lég, a 
Sötét erdőknek zugó lombjai, 
Lombok felett a csattogó madár, 
A fák alatt a hallgatag virágok 
Fölélesztek elájult lelkemet; 

Ad: természet, mint ami kivezet 
a romantikából! Város, mint 
a romantika oka! Ez a kapi-
talizmus! Pesten már volt! 

Az igazi gyógyulás a politikai gondolat jegyében: két Béranger-
fordítás + Szeretek én; A nép (!); Száműztem magamat. . .; Rabság; 
Levél Várady Antalhoz (!) — Ez ad magyarázatot az egész pesszimista 
korszakhoz — + a Világgyűlölet (!): 

Szerettetek-e, fickók, valaha, 1 A z á l t a l á n o s í t ó p e s s z i m i z m u s 
Hogy most gyűlöltök? s imádkoztatok j a l a p j á n é r t e t t e m e g , h o g y n e m 
Az emberiség boldogságaért, : e g y é n i s é r e l m e k é r t é k , h o g y 
Hogy most lehessen átkozódnotok? | h a r c o l n i k e l l 

(225/26.) Horváth kifejti óda és elégia — a két iker-műfaj — különb-
ségeit Petőfinél és Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmartynál. Petőfi tiszta 
elégiát csinált: az ő hangulatköltészete a teljes passzivitás hangulatát 
tükrözi. Végletekben érez: „Dévaj életkedv és méla halálvágy, ember-
gyűlölet és apostoli eltökéltség, szerelmi boldogság és borongó sej-
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telem oly szomszédi közelségből lesik, váltják lelkében egymást, 
mint vihar és szélcsend, ború és derű a nagy természetben. Fejlődése 
menetében egész nagy korszakok követik így egymást az ellentét, 
sőt ellenhatás színeiben, de kisebb időkörök, sőt pillanatok ihlet-
világában, gyakran egyazon költeményében is az átriadások ösztön-
elvére ismerünk." 

* 

Az erdei lak 

S búgó vadgalamb és fütyölő rigófaj 
N e m félnek, hogy őket csalják lép-

vesszőre. . . 
Önmagáról tudja e lak népe, milyen 
Édes a szabadság tiszta levegője. 

Nincsen itten rabság, nincsen itten 
urkény, 

Mely parancsolatját mennydörögve adja ; 

Ad: természet és szabadság. Ez is 
Rousseau! 

A csárda romjai 

Itt szeretnék élni a pusztán közepin, 
Mint Arábiában a szabad beduin. 
Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe, 
És, szabadság, te vagy lelkem istensége! 

Ad: természet és politika. Az 
alföld. Ezt a Szerelem gyön-
gyei után írta. 

Tündérálom : nagy elégia. Petőfi elégiái: hangulatkölteményei reak-
ciók a szenvedélyes túlcsigázásra; a Tündérálom a Szerelem gyöngyei 
után jön: egy időben írta A hóhér kötelével (1846. jan.—febr.). 
Shelley-hatás: eszményi szerelem példája + Vörösmarty: Délsziget; 
Csongor és Tünde. 

[Petőfi teljes ember: szerelmi élete tiszta és egészséges. 
Ez az eszményi szerelem is földi, igazi, beteljesülést kívánó 
— nem éteri à la Kölcsey.] Ifjúság és férfiasság együtt: 
Petőfi. 

* 

Hazafias költészet (1845.) 
Rég veri már a magyart a teremtő: 
A hazáról : 

Hazám dicső nagy ősei, 
Ti földetrázó viharok! 
Ti egykoron a porba omlott 
Európa homlokán tomboltatok. 

még régi fajta bordal. 

I I. Ez is múltbanézés, de 
2. a régi dicsőség idézése nem 

elégikus, hanem dühös, türel-
metlen, korholó. 
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Oh nagy volt hajdan a magyar, 
Nagy volt hatalma, birtoka; 
Magyar tenger vizében húnyt el 
Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. 

3. Természetes büszkeség a nem-
zeti múltra. 

Ugyanitt van kihagyva a következő: 

Oh, hogy csak könnyet onthatok, 
Csak gyáva könnyet a honért ! 
Miért nem hí, miért nem int hát, 
Hogy kebelemből ontsak érte vért? 

A nemzetek mind zajlanak 
Európa hangos színpadán; 
S milly csendes a magyar! hazánkat 
Ök híréből sem ismerik talán. 

Isten csodája (1846 első verse) — Ezt az Őrült-tel egyidőben írta! 

. . . hogy még áll hazánk. (Mohi, Mohács) 

S készült számunkra a ledőlt király 
Kardjából a rettentő zabola, 
Melytől még most is ég és vérzik szánk!. . . 

Oh nemzetem, magyar nép ! éltedet 
Mindig csak a jó sorsra bízod-e? 
N e csak istenben bízzunk, mint bizánk; 
Emberségünkből álljon fönn hazánk ! 

Ide tartozik: Magyarország (1845.): „Te sem termettél ám szakács-
nak. . . " ; Imádságom : „Teremtsd egészen újjá e hazát". 

[Ezek a versek a Szerelem gyöngyei után — a Felhők-
korszak előtt közvetlenül.] 

Búcsú Kunszentmiklóstól: 

Hej, csak oly gyors lenne honja 
Haladása, 
Mint lábának, hogyha táncol — 
Hogyha táncol, a mozgása! 

A magyar nemes (Borjádon írta — a Szerelem gyöngyei után.) De 
közben írja Az utósó embert. 
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Vajda Péter haldiára (1846.) 

Az én könyűim hadd omoljanak 
A függetlenség bajnok férfiáért, 
Ki e hajlongó,görnyedő időkben 
Meg nem tanúla térdet hajtani. 
Ki sokkal inkább hajtá le fejét a 
Szabad szegénység kőszikláira, 
Semmint a függés bársony pamtagára. — 
Sirassa benned, elhunyt férfiú, 
A természet leghívebb gyermekét, 
Sirassa benned dalnokát a hon. . . 
Legkeserűbb az én könyűm, ki benned 
A függetlenség hősét siratom ! 

Ad: Petőfi a kapitalizmus ellen is 
már lázongott. Vö. Ezt a verset 
a saját önérzetéről szólókkal: 
Jókay Mórhoz; Gyalázatos vi-
lág. Ami a kapitalizmust illeti: 
Pest-utálata nem feudális, idillre 
vágyó utálat volt. További 
momentum: a „barátaiból" 
kiábrándulás — az önzés — 
Vahot Imre — stb. A Felhők-
ből gazdag és szegény ellen 
téte. 

A magyar nemzet (1845.) — kihagyott. 

Mert e nemzet, elhigyétek, 
Életet nem érdemel. 

(249.) Horváth is látja az újat a reformkorhoz képest: „Hazafias-
politikai költészetében két különböző eredetű áramlat vegyül tehát 
össze: egy hazai, mely többé-kevésbé összevág a reformkor általános 
törekvéseivel, s épp azért szívesen is fogadtatik; meg egy idegen, 
melynek honosítása forradalmi programot jelent; szívesen látják 
ezt is, míg. . . csak eszmei elvontságában, mint szabadság-rajongás 
jelentkezik, de legott nagyarányú ellenszenvet ébreszt, mikor 48-
ban. . . mint republikánus politika lép ki a nyilvánosság elé." 
(250.) „A politikai gondolat forrongó fejlődése a Felhők kortársa. 
S illik a szenvedélyek e háborgó korszakába; szomszédságában a 
Felhők pesszimizmusa is más értelmet nyer s humanisztikus törekvések 
még tisztázatlan káoszának tetszik ; de kiforrja magát, s tiszta határozott-
sággal lép ki belőle 1846 tavaszán a humanista politikai gondolat." [Vö. 
231., 238., 241., 246. old.] 

[A konzervatív Horváthtól ez a felismerés tiszteletre-
méltó teljesítmény!] 

Politika a Szerelem gyöngyei idején : Messze estem (Waterloo) ; Háború-
val álmodám. . . (nászéjszakán meghalni); 1844-ben: Lant és kard 
(„Aligha nem lesz vész; . . . Lelkem reája kész."); Ha az isten („Ajkai-
mat egy csók zárja be, / A te csókod, te szép szabadság, te. . ."); 
1845: A csárda romjai (A szabad beduin Arábiában); Az erdei lak. 
— Ez mind a Szerelem gyöngyei idejéből. 
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'olitika a Felhők idejéből (meg előtte) 

Álmaim (1845) 
Mért vagyok én még a világon (1846) 
Álmos vagyok és még sem alhatom (1845 

Pesszimizmus: végén) — Az Álmaim cíművel rokon. — 
Kritika ! Rémeket lát : egy koldus rágja a koldus-

botot. 
Kik a föld alacsony porából (1846) 
Isten csodája (1846) 

1846 tavasz: Levél Várady Antalhoz; A nép = Pozitív program. 

Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek/Az emberiségért valamit!" 
Szeretek én egy istenasszonyt, / . . . A szabadságot." 

(252.) „A »költő-apostol«, a költő, mint az emberiség vezére: roman-
tikus irodalmi típus" — francia hatások: Béranger-en kívül: V. Hugo 
Eötvös közvetítésével. 

1848. márciusig '846 őszétől — 
Nagykárolyban 

Ha már kutyákká aljasodtok: 
Miért nem jártok négykézláb? 

Isten, küldd с helóta ncpre 
Földed legszörnyűbb zsarnokát, 
Hadd kapjon érdeme dijába* 
Kezére bilincset, nyakába 
Jármot, hátára kancsukát ! 

A „szent harag" à la Kölcsey. — 
„te az aljasságnak / sarába sü-
lyedt nemzetem!" — Vö. 
Adyval: nekünk Mohács kell! 
Veréshez szokott fajta! 

Petőfi is allegorikus (vö. A gólya!); természetképei 
hasonlatok, mégis mi a különbség Adyval? Az ő termé-
szete igazi trotz allem — Adynál csak jel. Újra el a termé-
szettől lett az életérzés. Miért? Teljes elszakadás a földtől, 
továbbá: minden idillinek a visszautasítása. A magány: 
társadalmi magány, életforma, nem pillanatnyi állapot. 
Vö.: baráti kör — probléma Petőfinél és Adynál. 

Válasz kedvesem levelére 

Tiéd szerelmem, osztatlan tiéd, 
S e szerelem nagy! egykor a világot 
Borítá el gyűlölség képiben; 
Most téged illet, téged egyedül 

S én úgy halok meg, amint születém, 
Meg nem fordulva hajthatatlanul. 

Szerelem, hajthatatlan jellem 
politika ! 

(!) 
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[ i . Az egész pesszimizmus, mint az emberszeretet visz-
szája szerepel. Vö. Levél Várady Antalhoz; 2. Nem a 
politika, hanem a szerelem szerepel, mint kiút. Szerelem 
és politika összefüggése. Véletlen-e, hogy Adynál és 
Petőfinél egyaránt a kettő együtt szerepel? Hogy függ 
össze a kettő a lélekben, az életérzésben? Nem volna-e 
száraz, kiaszott Ady és Petőfi egész politikai költészete 
szerelmi lírájuk nélkül? Egyéni teljességre törekvés nélkül 
a politikai harcban való résztvétel nem ér semmit. Az 
ember „önzésből" is ra jong a szabadságért: saját lényét 
akarja gazdagabbá, szebbé, stb. stb. tenni azzal, hogy az 
egész életet széppé teszi. Ezért hajlamos a szerelem-líra 
és a politikai líra párosulni.] — Petőfi szerelmi lírája: 
egészséges líra! Nem magányos. [Vö. 258., 260. old.] 

(274.) Petőfi „Testvérekül ismeri el lelke két fő izgalmát, a politikait 
és a szerelmit, s mindkettőt múltja ugyanazon izületéből: az ember-
szeretetnek értelmezett világgyűlölet korából ágaztatja ki." 

[De Horváth ezt szubjektiválja: azzal magyarázza, hogy 
Petőfi „jellem-azonosságra", „következetességre" törek-
szik, tehát saját ellentmondásait utólagosan interpretálja 
egységnek. De ez nem „interpretáció" = ez dialektika. 
Petőfinek igaza van!] 

(275.) Horváth szerint: Berzsenyi lírája: tlpuslíra, Kölcseyé és Vörös-
martyé egyéni, Petőfié: személyes líra. 

[Ebben van valami, de nem szabad a „személyességen" 
azt érteni, hogy következetlen csapongás, szeszélyes válto-
zások jellemben és életérzésben!] 
Személyes líra: „az érzelmi aktualitásnak korlátlan hatalma 
a lelken". [De ez az „aktualitás" nem felszínes, véletlen-
szerű, hanem mély, törvényszerű és az egyéniségből fejlő-
dik. Az igazi realitásban megkeresni a nagyot, az eszmé-
nyit: ez a személyes líra. Petőli szerelmi lírájában jellemző 
a teljes nyíltság, szemérem-nélküliség, kitárulkozás. Ez 
nincs se Vörösmartynál, se Aranynál, se Kölcseynél. Ady-
nál van! Mi az oka?] 

A Júlia-dalokból hét életrajzi fejezet bontakozik ki: 1846. szept.: 
megismerkedés — sürgetés — reménykedés; okt. 22-ig: kétely, 
csalódás, vita a lánnyal, tépelődés: Költői ábránd volt, mit eddig 
érzék. . .; Álmodtam szépet, gyönyörűt. . . ; okt. 22-e után: bizakodás, 
tavaszra újra találkoznak. Újra örül, de már nem spontánul: Nem 
csoda, ha újra é lek. . . ; 1847. májusig: elválás, bizonytalanság. El-
válási szándék. Dac. Kétségbeesés: Karácsonkor + politikai líra; 
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május 26-tól szeptember 28-ig: vőlegénység, diadalmas szerelem. 
Politikai költészet elapad. 
(280.) „Petőfi n e m »nyavalyog«": Csapó Etelkét gyorsan elsiratja, 
Mednyánszky Bertának nem kellett, kigyógyul belőle — és gyűlöl, 
haragszik, káromkodik — amikor úgy látszott, h o g y Júliának sem 
kell: „nem eseng, nem r imánkod ik" : De miért is gondolok rá? 

[Vagyis: boldog szerelemre termett, a boldogtalannal 
nem tud mit kezdeni. Szerelmi érzése egészséges: társat 
akar és tud találni, ebben különbözik a modern szerelmi 
érzéstől, amely a társtalanság érzése a kielégülés után is. 
Egészséges, tehát család-rajongó, gyerekekre vágyódó.] 
Pl. Karácsonkor : 

Hej, be nem igy volt, nem így néhanapján! 
Ez ünnep sokszor be vígan virradt rám 
Apám, anyám és testvérem között! 

O h aki együtt látta e családot, 
N e m mindennapi boldogságot látott ! 
Mi boldogok valánk, mert jók valánk. 

Nem csoda, ha újra élek. . . 
Rejtély vagy te, lyányka, nékem, | A „ r e j t é l y e k " e l l e n a n ő b e n . 
S állsz megfejthetetlenül. 

(282.) „Az udvarló szerelemvágy naivabb korát a dal —, a házas élet 
komolyabb korát a lírai köl temény túlnyomó uralma jellemzi, míg 
a kettő közötti á tmenet : a vőlegénység kora mind a két válfajjal 
egyenlő arányban él." De e dalbeli naivság már nem népiesség. Csak 
három népies dal: Tíz pár csókot egyvégbül. . .; Feleségek felesége; 
Ilyen asszony való nékem. . . 
(283.) A dalok minden naivságuk mellett gyengédek, finomak és 
ugyanakkor uj jongók. Mégis a 46 végi dalok — bár személytelenségük 
eltűnőben van és szerkezetük tágul — mégis folytatják az 1843—44-es 
daltípust. 
(285.) A személyes dal: N e m csoda, ha újra élek. . . ; Bírom végre 
Juliskámat. . .; Lennék én folyóvíz. . .; Mily szép a világ! : 

Vő. : Levél Várady Antalhoz Én hittem-e egykor 
Átoknak az éltet? 
Én bolygtam a földön, 
Mint éji kisértet? 
Elégeti arcom 
A szégyeni láng ! — 
Mily édes az élet, 
Mily szép a világ! 

[Vö. 258. old.] ; Válasz ked-
vesemlevelére [Vö. 256. old.]. 
Mi vezette hát ki a pesszimiz-
musból? 

1. A természet, min t a város anti-
tézise, 

2. A politikai gondolat, 
3. A szerelem. 

1 7 Irodalomtörténet 
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Mit csinálsz, mit varrogatsz ott? 

Drága áru a szabadság, 
N e m ingyen, de pénzen adják, 
Drága pénzen, piros véren; 
Varrd m e g azt a zászlót, feleségem ! 

Szerelem és politika egybefonó-
dása. [Vö. 256., 260. old.] Vö . 
meg : Véres napokról á l m o -
d o m . . . (Ez az első!) V ö . 
Feleségem és kardom : 

Vö. Beszél a fákkal Mit nézcsz, öreg kard. 
Oly mérgesen ránk? 
Vén golyhó, talán a 
Szerelemféltés bánt? 

a bús őszi szél. 

(288 — 89.) Horváth fontos elemzést ad arról, hogy Petőfi Júlia-lírája 
miért távolodott cl a népdal formájától; miér t használ idegen vers-
i domot , stb. És hozzáteszi, hogy ez a lényeggel f ü g g össze: „Érzelmeit 
é lményi megkötöttségük sokkal személyesebb jellegűvé avatja, sem-
hogy a hűség kára nélkül magukra ölthetnék a naiv formák szükség-
képp stilizáló köntösét." 

[Vagyis: Ha az élményanyag nem naiv, akkor a forma 
sem lehet naiv. Kérdés: nem egyénileg, hanem korilag: 
mitől , miért, milyen társadalmi alapon válik naivvá ez 
élményanyag? Nyí l t , tiszta emberi viszonylatok kellenek: 
a népdalban: paraszt és paraszt egymáshoz való viszonya 
tükröződöt t . De hogyan lehetett ez mintává? Az azono-
sulás út ján: a néppel együttérzés útján. Ennek viszont két 
feltétele lehetett: vagy elvágyódni saját társadalmi környe-
zetemből, visszavágyódni a nép egyszerűségéhez, vagy: 
azonosulni a néppel, de ellenzéki ér te lemben; a régi 
ellen, stb. 
A genre-ban van idill — a népdalban is: van valami 
belenyugvás, jókedvű, humoros elfogadása a népi élet-
nek , olyan, amilyen. Ezt nem bírta ki Petőfi tartósan. 
Ad : naivitás, olyan népiesség, mely elfogadja változ-
hatatlannak a népi érzésanyagot, az idillikust. De van nem 
naiv, nem dalszerű népiesség is: ez mibő l áll?] 

[Vannak privát-érzelmek és privát-érzelmek. R ó m e ó és 
Júlia szerelme is privát-érzelem volt, de ez az érzelem 
a régi világgal keveredett harcba és győzö t t a tragédia 
ellenére is. Petőfi szerelmi hangulatai, privát-érzelmei s 
érzelmi gazdagsága azt bizonyítják, h o g y a közélet harcai-
ban álló ember éri el csak az igazi belső gazdagságot, 
anélkül, hogy érzelmei el lentmondanának egymásnak. 
Pl . a méla merengés érzelme (Itt van az ősz, itt van 
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újra. . .) — jogosult érzelem, mert . . . ?? Az elfáradás 
miért jogos érzelem? Mer t nem metafizikai, világnézeti, 
állandó lelki állapotot jelentő „ál lapot" ez, hanem m e g -
pihenés-jellegű, pihenő szakasza, bizonyos odafordulás, 
ráemlékezés a közügyek emberi jellegére, védekezés a 
politika eldologiasító, elrutinosító, külsőségessé tevő t en -
denciái ellen. A „belső élet" és a „külső élet" dialektikája 
ez, eleven kölcsönhatásban, nem egymással mereven 
szembeállítva. 
Továbbá : az a költészet, mely csak politikai költészet 
lenne, üressé, merevvé, bombasztikussá kéne, hogy váljon. 
Ez vonatkozik úgy az egész oeuvre-re, mint az egyes 
politikai versekre. A politikai versnek is lírai versnek kell 
lennie, tehát kifejezésre kell benne jutnia az élménynek, 
annak, hogy többről van szó, mint a falat kenyérről, 
annak, hogy a politikát mi kapcsolja össze a lélekkel, 
vagyis az egész emberrel, nemcsak napi, hanem nagyobb-
ratörő vágyaival. És ugyanígy: nincs olyan igazi köl tő, 
aki csak politikai verseket írt volna. 
A romantikának és érzelmeinek: vissza a természethez, 
befelé fordulás, elfordulás a köztől, a nyilvánosságtól: 
van egy bizonyos jogosultsága. De a romant ika mindezt 
abszolúttá teszi, míg arról van szó, hogy relatív jogosul t-
ságukban az élettel szemben való magatartás gyümöl -
csöző elemeivé kell őket tenni. Egyedül lenni, a te rmé-
szetben időzni, saját magunkkal foglalkozni, persze, h o g y 
kell — de azért, hogy ne savanyodjunk el, hogy gazda-
godjunk . ] 

(294.) Személyes dal: középen a naiv dal és a Urai költemény k ö z ö t t . 
— D e dal: megvan bennük „a dal lélektani magánya", a közönség-

telenség. 

Menny és föld (Koltó) 
Isten hozzád, gyönyörű hazugság, 

Eszményképek, ábrándok világai 

Le a mennyből, le tehát a földre! 

Hogy jön e könny szemem pillájára? 
Aggalom s bú, hagyjatok, hadd menjek, 
Hisz a fold az emberek hazája, 
Embereknek csak a föld való; Realizmus. 
S ha nem is oly szép ez, mint szeretnők. 
Nem is oly rút, mint az if jú vé l i . . . 
Nincs itt angyal, ámde nincs is ördög, 
S ha van itt tél, van kikelet is. 

1 7 * 
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[Elemezni kell Petőfi, Ady és József Attila há rom szerelmi 
és há rom politikai versét, hogy lássuk a fejlődest is, a 
dialektikát is. Vö. 239. old.] 

Költői ábránd volt, mit eddig érzék. . . 

Hisz meglehet, hogy tán csalódni fognál, 
Ám, nein szeretni, oknak ez kevés; 
A mozdulatlan, a holt nyúgalomnál, 
Hidd, többet ér az élő szenvedés. 
És csak azért nem fogsz-e építtetni házat, 
Mert hátha egykor azt a tűz emészti fel? 

Adj vissza, lyány, adj vissza enmagamnak, 
Adj a világnak vissza engemet. . . 

Amikor Júlia azt mondta neki, 
hogy fél a csalódástól. 

Ez a legjobb szerelem-definíció: 
szerelem kell, hogy teljesek 
legyünk és a világnak többet 
adhassunk. [Vö. 256., 258.old.] 

Egy apához 

Árúnak tartád gyermeked, 
S rá alkuvál is már. . . 
Szeretném tudni: mennyiért 
Kérték s mi volt az ár?. . . 
Vásárra vitted, tehetéd, 
Mert hisz te adtad életét. 

Van embervásár, szinte van 
Ott túl a tengeren, 
De az adó-vevő fehér 
S az áru szerecsen, 
Mig itt minálunk az apák 
Magzatjaikat árulják. 

1. A kapitalizmussal kerül szembe 
Júliáért vívott harcában. 

2. Szendrey ellen harcolt, mint 
az ellenség ellen. 

3. A harcot megvívta, győzött. 

Politikai költészet 

1845—46-ban — a Felhők idején — fordul a poli t ika felé. Előtte 
hagyományos múltbanéző hazafiság. A fordulat — H o r v á t h szerint — 
a Széchenyi-féle reformhazafiság felé történt. 
1844: A külföld magyarjaihoz; A nemes. 1845: Magyarország (Lant 
és kard!!); Imádságom (Háborúval álmodám. . .); A hazáról; Búcsú 
Kunszentmiklóstól (Ha az isten. . .) ; A magyar nemzet (ezt hagyta ki 
Reseta). 1846: Isten csodája; Vajda Péter halálára; A magyar nemes; 
Az á lom; Kivágom én. . . ; Levél Várady Antalhoz; A nép. 
Nagykárolyban [Vö. 255. old.] : „ te az aljasságnak/ Sarába sűlyedt 
nemzetem!" . 
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Petőfi napi politikai programja : Unió Erdéllyel, jogkiterjesztés a népre, 
sajtószabadság. Vagyis: „Megmarad tehát azon a határon belül, mely 
a költészetet a napi politikától elválasztja." 

N e m igaz, hogy ez a kritika: Széchenyi- és Eötvös-féle. 
Petőfi mértéke : a forradalom ! Ehhez már — a zsarnokság 
elleni harchoz — tehát más kritériumai vannak, mint 
Széchenyinek. 

Csalogányok és pacsirták (1846.) 

Ál lelkesülés, gyáva könnyek! 
Miket nekik meg nem köszönnek. — 
Tudjátok-e, mik vagytok 
Kik a múltról daloltok? 
Halottrablók! 

Romant ikus múltbanézés ellen. 

A magyar nemzet (1846.) 

Ha a föld isten kalapja, 
Hazánk a bokréta rajta! 

S ál dicsőséggel lakunk jól, 

Ez hát nemes büszkeségünk, 
Melyről annyiszor mesélünk? 

Csak a magyar büszkeséget, 
Csak ezt ne emlegessétek! 

„Élt egy nép a Tisza táján, 
Századokig, lomhán gyáván." 

1. Hazaszeretet. 
2. Önbírálat. 
3. Buzdítás: „Mikor ébredsz ön-

érzetre?" 

Hazaértem. . . (1846; kihagyva) 
A pornak vagyunk lakói, 
Az alacsony úti pornak. 
Nincsen emberméltóságunk, 
Mint a féreg, csúszunk-mászunk. 
Mint a férget eltipornak. 

Jaj azoknak, jaj azoknak. 
Kiket magyar anyák szültek, 

A gyüldei ifjakhoz (1846) 

Higyétek el, hogy rókafészek az, 
Hová beléptetek, 

Ha rá más bizonyság nem volna is, 
Elég az, ha papok tanyáznak köztetek. 

Pap és ravaszság, pap és árulás, 
Pap és minden rosz . . . egy! 

Ott a gonoszság, ott van a pokol, 
A kárhozat, hová ily férfi-szoknya 

Petőfi mélységes egyház-ellenes-
ségét ki kell erősen dombor í -
tani! 

megy. 
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Erdélyben (Az unióról! 1846) 

Mert aki jármot hágy nyakába tenni, 
Méltó reá, hogy azt hurcolja is, 
Míg össze nem dől a korbács alatt. 

Iparkodjunk. A század viselős, 
Születni fognak nagyszerű napok, 
Élet-halálnak vészes napjai. 

Vö. Két ország ölelkezése (1848). 
Vigyázni, nehogy Petőfit ki-
használják ma más célokra. 
Az akusztika! 

Magyar vagyok (1847!) 

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám 

Magyar vagyok. Természetem komoly, 
Mint hegedűink első hangjai; 

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át 
A múltnak tengerén, ahol szemem 
Egekbe nyúló kősziklákat lát, 
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. 

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég, 
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok! 
Itt minálunk nem is hajnallik még, 
Holott máshol már a nap úgy ragyog. 
De semmi kincsért s hírért a világon 
El nem hagynám én szülőföldemet, 
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom 
Gyalázatában is nemzetemet! 

A múltba nézés megtagadása nem a múlt megtagadása, 
hanem egy jelenbeli magatartás megtagadása. Arcom 
szégyenben ég! [Ez az igazi hazaszeretet. Vö. Adyval!] 
És mégis! A föl- íöldobott kő . Ady ezt másképp fejezte 
ki, de az érzelem ugyanaz. A XIX. század nyelve és a 
X X . századé más. Miért? Petőf i nyelve is ódai, emelke-
dett nyelv, nem hétköznapi — és mégis a népé. N e m ma-
gányos. Egy nemzet nevében szól. Ady izolált. Valahogy 
maga-magának beszél. Az írástudóknak. 

A nép nevében (1847) 

Még kér a nép, most adjatok neki ! 

. . . Dózsa . . . 

. . . ugy vigyázzatok: 
Ismét pusztíthat e láng rajtatoki 

N é p és nemzet. A hon eldől, ha 
nem nyer új védoszlopot. 

N e m igaz, hogy Petőfinél nép és nemzet egyszerűen 
azonos. Ö is látja, hogy a „ h o n n a k " új „védoszlop" kell, 
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de a régi honnak. A nemzeti élet folytonosságát akarja, 
nem forradalmi tabula rasát. Ezt csak akkor, ha nem 
megy másképp és akkor is úgy, hogy a nép átveszi a 
folytonosságot. 

A szájhősök (1847) 

Hiszem én, hogy, mint a fák tavasszal, 
Megifjodnak a vén nemzetek, 
De ti hernyók új lombot nem adtok. 
Sőt a régit is leeszitek. 

Én ugyan nem állok a sereghez, 
Mely kiséri őket ujjongatva, 
És ha egykor közibök vetődöm, 
Nem egyébért lépek e csapatba, 
Csak azért, hogy felfordítsam majd ez 
Ál nagyok győzelmi szekerét, 
S haragomnak ostorával vágjam 
Arcaikra a bitó jelét! 

Ezt az ellenzőkre mondja!: 

Elveszünk ez ordítok mia t t . . . 
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk, 
Mert a félénk eb mindég ugat. 

Meddig alszol még, hazám? (1847. Költőn!) 

Míg rád nem gyul a ház, 
Mindig, míg a félrevert 
Harang föl nem lármáz? 

Pató Pál úr (1847) 
De ez nem az ő hibája; 
Ő magyarnak születék, 
S hazájában ősi jelszó : 
„Ej, ráérünk arra még!" 

Ad: A magyar nemes; vö. 
Okatootaia + Meddig alszol 
még hazám? = A fájdalmas 
önbírálat és ez a fajta gúny 
összetartoznak ! 

Az eddigi politikai versek általános lírai kritikák, buzdí-
tások, stb. Miért nem több a politikai költészet? A költé-
szet adja a napi politika érzelmi hátterét és aláfestését. 

A magyar politikusokhoz (1847) 
Lenézik a szegény költőket 
Ez elbízott, kevély urak, 

Ti, kik ugy fölfuvalkodátok, 
Tudjátok-e, mik vagytok ti? 
Az apró napi események 
Mulandó pásztortüzei. 

Tanuljátok meg, hogy a költő, 
Az istenség szent levele, 

Amelybe örök igazságit 
Saját kezével írta meg. 

N e m tesz különbséget ellenzék 
és kormánypárt közt. Politiku-
sok lenézésével szemben: költői 
öntudat = mert a napi politikán 
túl a nemzet nagy kérdéseit ők 
tartják számon — és végül: a 
költők a nemzet emberei, ti 
pedig táblabírák vagytok. 
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A költő hivatásáról — vö. Adorján Boldizsárhoz; A köl-
tészet; Arany Jánoshoz; Rongyos vitézek; Palota és 
kunyhó. Vö. 

А XIX. század költői. 

Van-e egy marok föld. . . (1848) 

Lángoszlopoknak rendelé 
A költőket, hogy ők vezessék 
A népet Kánaán felé. 

[Vö. 266. old.] 

5 így hazugság itt az örök-igazság is. 
Hogy az oroszlán nem szülhet nyúl fiat ; 

S ez a faj dicsekszik őse érdemével, 
Híres hajdanával úgy hetvenkedik.. . 
Hát majd a jövendő fog-e dicsekedni 
Mivelünk? vajon nem fogja emlegetni 
Orcapirulással e kor gyermekit? 

Erre semmi gondunk. Tengünk, mint 
az állat, 

Megelégszünk azzal, hogy van 
kenyerünk, 

Messze elmaradtunk a világ sorától, 
Kitöröltek a nagy nemzetek sorából, 
Élni nem tudunk és halni nem merünk. 

Szégyen, szégyen ! egykor mi valánk 
a sorsnak 

Számadó könyvében a legelső szám. 
S most leghátul állunk semmit nem 

jelentve. . . 

S jaj nekem, százszor jaj, hogy szülőm 
ellen kell 

Kart emelnem, hogy megostorozzam őt, 

Ebben benne van minden! 
1. Berzsenyi elleni 
2. Nagy nemzet! 
3. Ostoroz, de fáj neki! 

Ezt vö. Adyval ! Nekünk Mohács 
kell! 

Petőfiben mégsincs pesszimiz-
mus! 

1. A kor más. 
2. A néphez való viszonya más. 

Pedig Ady idejében volt mun-
kásmozgalom! 

Ady befelé fordultabb hazafias 
költészetében is! 

Az országgyűléshez (1848) 

Hiába minden szép és jó beszéd, 
Ha meg nem fogjátok az elejét, 
Ha a kezdetnél el nem kezditek. . . 
Sajtószabadságot szerezzetek. 

A szellem rab, s a ronda légbe fúl, 
Mely dögvészes már önnön átkitúl. 

A szellem rab, s mi fönn tartjuk 
nyakunkat, 

S szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat ! 
Szolgák vagyunk, rabszolgánál szolgábbak 
Megvetésére a kerek világnak! 

Miért első a sajtószabadság? 
Hogy a nép is szóhoz juthas-
son! 
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Szabadság-líra : allegorikus. 
A bilincs (1846) Elvont allegória: a bilincs valaha kard volt, s most 
szégyelli magát: „Szégyennek és haragnak pírja/ A rozsda, mely 
rajtam áll." 

De viszont milyen hatalmas : A kutyák dala és A farkasok 
dala. Pedig ez is absztrakt. Miért? Kard és lánc (1847). 
Tiszta naivitás. Egy angyal csókjától anya lett egy lány 
és szülte a kardot. Az ördög és a boszorkány csókjából 
lett a lánc. 
[Szóval: szabadság = angyal, rabság = ördög. Leegy-
szerűsítés, a jó és a rossz harca = de lehet-e másképp? 
Mítosz: szabadság-mítosz, de ennek van alapja!] 
Vö. Az (télét : két nemzet lesz a föld, a jók és a gonoszok. 
Nem szabad ezt lemosolyogni! A modern relativizmus 
ellen! Ez a vagy-vagy-jellem! Nem taktikázik. Az abszt-
rakció: a polgári forradalom jellegével függ össze. Abszt-
rakt ideálokért kellett harcolni! Lásd: A csonka torony. 
De: a jók és a gonoszok = elnyomók és elnyomottak. 
Messianizmus, de ebbe az absztrakcióba befér minden: 
az utópikus szocializmus is! 
Az önkritikái, ostorozó versek sokkal jobbak, mint a 
szabadság-allegóriák. Miért? 
Vö. még: A rab; A koldus sírja (1847); A rab oroszlán 
(1848). [Ez is csupa szimbólum, de milyen naivak!] 

Rákóczi-kultusz: Szent sír; A majtényi síkon; A munkácsi várban; 

A csonka torony : az ódái hang kissé kongó és Cires. A pátosza 
nem elég realisztikus, nem elég emberi! 
Petőfi szabadságeszméjének nemzetközisége: 
Erdélyben: a század viselős; Olaszország (1848) 

Levél Várady Antalhoz : 

De hinni kezdem, hogy dicső napoknak 
Érjük maholnap fényes hajnalát, 
Midőn a népek mind fölemelik 
A föld porába gázolt fejőket, 

Ez nagyszerű, de véres kor leszen, 
És ugy is illik, hogy véres legyen!. . . 

Forradalmiság : Véres napokról álmodom; Az ítélet; Levél 
Várady Antalhoz: vérözön. . .; Beszél a fákkal a bús őszi 
szél. . . : „Vérpanoráma leng előttem el, / A jövendő kor 
jelenései" A szabadság drága áru; béke, de ne a zsarnok 



288 Dokumentum 

kénytől; Addig háború ítélet napjáig. Egy gondolat bánt 
engemet (Himnusz ez!) 

Ad: forradalmi messianizmus: Az ítélet: 

Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni: 
A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké, 
Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma 
Vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az ítélet, 
Melyet ígért isten, próféták ajkai által. 
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet, 
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpülnünk 
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni. 

Szicíliai forradalom : 1848. január 6. Messina. 
Olaszország és Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, 

Vigyázzatok a házaitokra, 
Hátha mire a nap lehanyatlik, 
Tűzben állunk már tetőtül-talpig. 

(341.) „íme, egy újfajta népiesség elvi alapjai — mondja Horváth, 
idézve az Arany Jánoshoz írt levelet —. A kezdő Petőfi népiessége 
tisztán az irodalmi formák népiessége, művészi reform volt. E mostani 
már erkölcsi jellegű s politikai célzatú." [Vö. 268. old.] 

[Naiv és szentimentális ( = reflektált) ellentéte: spontán 
és tudatos ellentéte. Ez azonban sem az életben, sem a 
költészetben nem abszolút ellentét. Épp Petőfi a leg-
jobb példa rá!] 

[A költő apostoli hivatása: Petőfi — Ady. „Vátesz". Talán 
itt van a gyökere a magyar Ura különleges szerepének. 
A magyar társadalmi fejlődés olyan volt, hogy az iro-
dalomnak élenjáró, ébresztő feladatokat kellett mindig 
betölteni, és ilyen feladatot csak a líra tud. De nem kell 
minden irodalomnak és minden lírának ezt a feladatot 
betöltenie! A polgári forradalmakban a költészet szerepe 
mindig nagyobb, s ezért nagyobb a spontaneitás szerepe. 
Optikai csalódás persze!] A költészet mint a forradalom 
vezetője = spontán is, tudatos is. [Vö. 264., 269. old.] 

Világosságot! (1847) 

Magáért születik az ember, 

Vagy ő csak egy gyűrűje 
Az óriási láncnak, 
Melynek neve emberiség? 
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Eljő-e a kor, 
Melyet gátolnak a roszak 
S amelyre a jók törekednek, 
Az átalános boldogság kora? 

Az összes antinómiák, melyeket a francia forradalom 
feladott, itt fel vannak vetve. Harc közben kételkedni 
kezd? Igen is, nem is. Ez a kételkedés mutat tovább: ez 
a megérzése a forradalmi eszmények és a konkrét forra-
dalom ellentéteinek. Ez a forradalom meghozza-e az 
eszmények beváltását? Itt a kulcsa a Felhőknek is. A Felhők 
világgyűlölete a népdal-idill szétrombolása volt. 

Vö. Szomorú éj (1847): 
Ah, nem érem be a magam bajával, 

Ad: Idillikus népiesség kételye. 
Csókot kap és ád a juhász, s ő boldog, 
Hiszi tehát, hogy a világ is az. 

Petőfiben is felmerül szerelem és politika ellentéte. Alta-
lános kételkedés részeire bontva: szerelem és politika 
viszonyáról : 

Nem ért engem a világ! (1846) 
Nem fér a fejébe, 
Egy embernek éneke 
Hogy lehet kétféle? 

Még te is gyötresz, hazaszeretet ! 
Vö. : Elértem, amit ember érhet el. . . 
Ad kétely: Az ember: „Kevély 

ember, miben kevélykedel?" Volnék földmlves, vagy volnék 
juhászl 

Ember és polgár vagyok. 
Mint ember mi boldog! 
És mint polgár, lelkemen 
Mily keservet hordok! 

Ad: ellentétek: A völgy s a hegy. 

Keblemen a szerelem 
Virágbokrétája, 
Fejemen honszeretet 
Töviskoronája; 

Ez is : magán- és közélet ellen-
téte: kis- és nagyvilág. 

Ha férfi vagy, légy férfi Tűz! 
Nem akarok elrohadni, 
Mint a fűzfa a mocsárban; 
El akarok égni, mint a 
Tölgy a fellegek lángjában. 

Erős, bátor, szilárd, 

Légy tölgyfa, mit a fergeteg 
Ki képes dönteni, 
De méltóságos derekát 
Meg nem görbítheti. 
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Tölgy és önérzet azonos!! Vö . ad: öntudat- je l lem: 
Kik a föld alacsony porából. . . (itt is а tölgy!) [Vö. 249. 
old.]; Jókay Mórhoz [Vö. 243. old . ] ; Gyalázatos világ 
[Vö. 243. o ld . ] ; S. K. emlékkönyvébe [Vö. 241. old.]; 
A világ és én [Vö. 242. old . ] ; Levél Várady Antalhoz 
[Vö. 248. o ld . ] ; Vajda Péter halálára [Vö. 254. old.] ; 
Kovács Jánosné emlékkönyvébe: „Mindent adál, ha jelle-
met adál." 
Ad új népiesség : Palota és k u n y h ó (1847) — Ez a nép és 
gazdagok ellentéte, nem paraszt és feudálisé! 
А XIX. század költői : 3 fő gondola t : A költők a láng-
oszlopok; messianizmus: nemcsak feudalizmus ellen; per-
manens for radalom. 

Arany Jánoshoz 

S ez az igaz költő, ki a nép ajkára 
Hullatja keblének mennyei mannáját. 
A szegény nép! olyan felhős láthatára, 

N a g y fáradalmait ha nem enyhíti más, 
Enyhítsük mi költők, daloljunk számá 

Újonnan visszajött a régi baj. . . : ,,S eddig csak ír tam, 
hol van m é g a tett?" 
Rongyos vitézek — Vö. A természet vadvirága : A kettő 
mutatja az azonosságot is, a fejlődést is. 

Ad: új népiesség. 
Vö. Palota és k u n y h ó . [Vö. 266. 

old.] 
ra, 1 

Bányában 

Nem, szivem nem eladó. . . 

Széjjelosztom én a szegénységnek. 
Kik kunyhóban és útfélen élnek, 
Köztök ingyen osztom szét. 

Az allegória idegenül hat, n e m illik az ipari munkához . 
A szegénység, tehát nem egyszerűen jobbágyság vagy 
parasztság. Viszont: falusi szemmel nézve a szegénységet: 
kunyhót asszociál. Vö. még: Vasúton. Ez a két ipari verse 
van. Egyik se jó. Rög tön allegorizálja, pedig az ipari 
életet nem lehet. Falusi természeti fantázia + allegori-
zálás + elvont eszményítés. Ady ! Nincs eszme, nincs 
allegória, de a fantázia nem természeti-falusi. 
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Ad öntudat : Az elhagyott zászló: 

Ha a fecskék ledérek 
S éghajlatot cserélnek, 
Mi sasok nem cserélünk. 

A költészet 
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak, 
Mindenkinek, ki imádkozni vágy. 
Szóval: szentegyház, ahová belépni 
Bocskorban sőt mezítláb is szabad. 

Gazdag és szegény-ellentét: Bányában; továbbá: A költé-
szet; A koldus sírja (gyenge vers); H in tón és gyalog; 
Falu végén-kurta kocsma; Palota és kunyhó. 
A politikusok „az apró, napi események mulandó pásztor-
tüzei". 
Ad : napipolitika és elvi politika. Petőfi politikai költészete 
mélyen összefügg napi politikájával. О nem a napi politika 
ellen volt, hanem azt is elvi, eszményi alapon akarta 
csinálni. 

(369.) Horváth helyesen látja, hogy A költészet; a Palota és k u n y h ó 
című versei folytatják a kritikusok ellen írt versek vonulatát: A t e rmé-
szet vadvirága stb. Most derül ki, hogy az 1844 —45-ös támadások 
mögöt t politika volt, nemcsak esztétika. Az „irodalmi, tendenciátlan 
népiesség"-et az első, népdal-korszakban és a későbbi „polit ikai 
népiesség"-et, Horváth szerint Petőfi „visszahatóan azonosítja". 

[Ki kell mutatni, hogy a népdalokban is tendencia-
csírák és a politikai versekben is naivitás van. Horváth 
elismeri Petőfi politikai költészetének nagyszerűségét, 
de mindig hozzáteszi, hogy ez líra, vagyis Petőfi személyes-
ségével függ össze, vagyis nincs olyan eszmei tartalma, 
mely általánosítható volna: szubjektív.] 

Prófétáló költemények [Ad „vátesz" Vö. 264., 266. old.] : Az Í té le t ;Egy 
gondolat. . .; Olaszország (a szicíliai forradalom után 1848. I .); 
Párizs — február: Kemény szél fúj . 1848. II. 

Az Egy gondolat. . . analógiája: a passzív rothadással 
a cselekvő halál szembeállítása: Tűz. 
Ad: romantikus halálvágy: van halál és halál. Petőfinél 
nem a halálon van a hangsúly, hanem a megelőző cselek-
vésen, a végső következetességen. 

Vö. fentebb: sas, oroszlán, tö lgy : 
az öntudat jelképei. 

Adynál ez nincs!! 
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(378.) Politikai költészet „csupán annyiban, hogy a lírikusnak a n e m -
zeti és emberi közösséghez való lelki viszonyát érdekli s e közösségnek 
politikai é r te lmű átalakulását célozza. Lényegében azonban. . . semmi 
egyéb, mint a költői egyéniség érzelmi szembefordulása önmagának ama 
szűkebb, vagy tágabb közösségben jelentkező tagadásával, s az akaraterő 
felajzása e tagadás által előidézett kényszerítettség megszüntetésére. . . 
Egyszóval egyénisége kiterjesztése, ráoktrojálása az egész emberi 
közösségre . . . Végeredményben tehát politikai költészete: jel lem-
Ura. . . " 

[Tehát : a szolgaság, feudalizmus csak Petőfi kü lön egyé-
niségének volt a „tagadása" — ezzel fordult szembe Petőfi, 
semmi mással!? Szubjektív-relativista értékelés ez, mely 
egyrészt megkerüli Petőf i ideáljaihoz a tar talmi állásfog-
lalást, másrészt esztétikailag mégis megérti .] 

(380.) „Megtalál ta a nemes, nagy szenvedélyek forrását önnön jelle-
mében. . . " 

[És n e m az elnyomottságban, a hősiességben stb. — szóval 
nem a valóságban.] Persze: politikai lírája is líra: benne 
van ő, jelleme, t emperamentuma stb. De anyagot a kor 
és a nép ad neki. 

A hold elégiája (1847) 

Oh melyik jó lélek ne szánná sorsomat? 
Minden kutya, minden poéta megugat I 

Néha-néha jön egy az igazijából. 
Egy kipattant szikra isten homlokából. 

A romant ikus epigonok ellen. Vö. azzal, h o g y Petőfi a 
Tízek társaságát „Magyar romantikus iskolának" akarta 
hívni. V ö . : Az én Pegazusom — mint bizonyítását annak, 
hogy Petőf i „naivitása" n e m öntudatlan volt. D e a tudatos-
ság n e m mint a naivitás ellentéte, nem csináltság. 
Ha a nép naiv, a népiesség is naiv, de ha n e m naiv a nép, 
akkor a népiesség sem az. Vö. : Dalaim (1847). Itt egész 
oeuvre-jét , egész lelkivilágát összefogja és jellemzi. 
[Foglalkozni kell Petőfi „szimbolizmusával", allegóriái-

val, tájleírásaival, állat-verseivel. „Sz imbol izmus" : Az 
alföld; A gólya ; A rab oroszlán; A kutyák dala; A farka-
sok dala. De ez a szimbolizmus is naiv, n e m , , t i tkok"-ról 
van szó, n e m varázslatokról. Természet és lélek összhangja 
ez. Adynál a természet n e m is szerepel: épp azért elvará-
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zsolt minden, mert rögtön tudni, hogy szimbolizmusa 
mögöt t a társadalomról van szó. Petőfi is elszakadt a 
falutól, de még nem városi sem, elszakadt is a falutól de 
nem is! 
Petőfi anti-filozófus költő: elméleti hajlama nincs. Ellen-
tétben Kölcseyvel, Aranynyal, Babitscsal stb. Két magyar 
költőtípus: a poéta doctus és a „naiv", a cselekvő, a forra-
dalmi költő.] 

Bölcselkedés és bölcseség 

Elég hogy élsz! mi gondod rá: 
Mi volt és mi következik?.. . 
Legbölcsebb, sőt csak az a bölcs, 
Ki sohasem bölcselkedik. 

Ad: Budapest: Arany Jánosnál (1847 — koltói mézeshetek után) 

Mielőtt ott lennék a nagy kőhalomban, 
A fővárosban, hol oly hűsen fuj a szél, 
Egyet pihenek még kicsiny hajlékodban, 

Az isten a magányt nem nekem teremti, 
Odavaló vagyok én a csatatérre. . . 

Utána arról, hogy milyen jó 
lenne visszavonulni. Es a végén 
egyszerre: Csatatér — Pest. 
[Vö. 246. old.] Vö. még 
Kiskunság: „Itt vagyok megint 
a / Nagyvárosi élet örökös zajá-
ban." 

(398—400.) Életképek: Katona-élet; Kisbéres; Kinn a ménes, kinn 
a pusztán. . .; A téli estck(!). Alakrajz: Zöld Marci; A jó tanító. 
„Leíró" költemények: Kutyakaparó; Kiskunság; A puszta télen; 
A Tisza. 
(405.) Horváth szerint A TibZa második fele, ahol az árvízről van szó, 
utólagos ragaszték, nem illik az első részhez. 

Nincs igaza! Ez is líra: önmagát ábrázolja, önmaga két 
végletét. 
[Klasszikus—romantikus ellentétnek lényege: amaz a 
tárgyat, a világot, a valóságot, emez az alanyt, a költőt, 
az Én-t ábrázolja. De az ellentét nem merev: van meg-
merevedett klasszicizmus és van lázadó romantika!] 

(412.) A tárgyias líra „a pusztát, a pusztai életet a maga társadalmon 
kívüli alakjaival különös előszeretetben részesíti. Azt mondanám: 
tárgyas líráját főképp valami népies-romantikus lírai szükséglet 
jellemzi, a különlegesség felkeresése az elemi egyszerűségben." 

* 
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(441.) Petőfi népszerűsége a köztársasági vers miatt csökkent, ehhez 
Horváth: „Nyíltan kiviláglott, hogy az ő forradalmi eszménye nem 
a nemzet talajából nőtt ki, s hogy iránya és hevülete egyelőre ellen-
állásra talál saját nemzetében". 

[Vagyis: a baloldal nem nemzeti, a baloldaliság: „francia 
impor t" . Amikor eszmei, költői „hatásokról" van szó, 
azonnal megállapítják azt, hogy szimbiózisról van szó, nem 
puszta átvételről; ha politikai programok „hatásáról" 
van szó, erről megfeledkeznek.] 

Petőfi 1848. október 9. után, Erdélyből jövet, a magyar sereg parn-
doríi táborába megy, ahol izgat a magyar sereg határon túlra küldése 
ellen. (!?) 

A nemzetgyűléshez (1848) 
Egy ember szól, de milliók nevében ! 

Egy új hazát, ahol ne légyenek 
Kiváltságok kevély nagy tornyai, 

Nem mondom én: a régi épületnek 
Dobjátok félre mindenik kövét, 
De ne nézzetek meg minden darabot, mit 
Alapnak vesztek, s amely porhatag már, 
Vessétek azt el kérlelhetlenűl. 

Ad: öntudat [Vö. 241. old.] 

Petőfi nem azt érezte, hogy a szabadságharc folytatása a 
múltnak, hanem azt, hogy törés, újrakezdés. Lásd: A 
nemzetgyűléshez, továbbá: A ledőlt szobor: 

De félre, bú, de félre, gyász, el, ell 
Nincs a mocsárban már a szent szobor, 
Fertő-ágyábul kiemeltük öt, 
Kihoztuk őt a tiszta levegőre. 

Mi az oka a politikai versek más-más kvalitásának? Vö.: 
Forradalom — nagyon gyenge! A ledőlt szobor pl. igen 
gyenge allegória, ugyanazzal a témával, mint a Vesztett 
csaták. . . — és mégis milyen más! Petőfi ódai hangja 
milyen más, mint Berzsenyié! Milyen emberi, közvet-
len, indulatos a pátosza: a közvetlen cselekvés forradalmi 
pátosza ez! 

Vesztett csaták, csúfos futások í (1848 végén) 
Nem nem, most győzni vagy meghalni kell! 
Csatára, nemzetem, 
Halál vagy győzelem! 

[Vö. 280. old.] 
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Jött a halál (184g) 
Melyik magyar nem szégyenlő előbb hogy 
Sors átkából magyarnak született? 
S melyik nem büszke most reá, hogy isten 
Kegyelméből e nemzet tagja lett? 

Elő, elő a zászlóval kezedben. 
Egész Európa te utánad jő, 
Te vagy, hazám, most a világ vezére. . . 
Mily nagy szerep, milyen lelkesítő ! 

Élet vagy halál ! (1848) 
A Kárpátoktul le az Al-Dunáig 
Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar 1 
Szétszórt hajával, véres homlokával 
Áll a viharban maga a magyar. 
Ha nem születtem volna is magyarnak, 
E néphez állanék ezennel én, 
Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb 
Minden népek közt a föld kerekén. 

Te rác, te horvát, német, tót, oláhság, 
Mit marjátok mindnyájan a magyart? 

S mohó étvággyal megrohantok minket, 
Miként a holló a holttestre száll. 

X. Magyar büszkeség a tettek 
miatt. 

2. Nemzetközi funkcióra büszke: 
sose felejti, hogy a világszabad-
ságról van szó. 

3. Harcos humanizmus! 

1. Egyedüliség érzése: árva nem-
zet a magyar, de ez más, mint 
a mai. Petőfinek joga volt ezt 
kérdezni. 

2. A nemzetiségek ellen. Ezt vö. 
Táncsicscsal. A megegyezés 
gondolata nem a baloldalról 
jött, sőt. A baloldal uszított, 
mert az erélyes hadviselés a 
gyűlölet felkeltését követelte. 
Széchenyi azért volt „meg-
értő", mert nem akart függet-
lenséget és nem akart harcot. 
Jellemző, hogy Horváth nem 
érti a harag pátoszát! Kifogá-
solja a durvaságot. 

Jőj el végre, valahára. . . Ezt Horváth nem érti. Nem érti 
a szerkezetet és nem érti az utolsó versszakot: 

Átkozzuk ki őseinket 
A nyugtató föld ölébül, Ez Horváth szerint „eldurvulás"? 
Miért hagytak fiaiknak д harag és gyűlöle t pátosza! 
Szolgaságot örökségül! 

[A pátosz-problémát kell megnézni. Először azt: hogy 
milyen tárgy követel pátoszt? Van olyan pátosz, melynél 

; pátosz nagyobb és a tárgy kisebb: a pátosz a kis tárgy 
leinagyítása = a kétségbeesés pátosza ez, amikor a tárgy, 
a kor, a nemzet elmarad a követelmények mögött ; aztán 
van olyan pátosz, melynél a tárgy nagyobb, mint a 
pátosz: ez egy felágaskodó pátosz, amikor a tárgy, a kor, 
a nemzet nagyobb, mint az addigiból merített mértékek; 
és van, amikor pátosz és kor egyezik: ez Petőfi pátosza. 
Másodszor : ebből a szempontból kell vizsgálni Petőfi, 
Ady, József Attila pátoszát; tulajdonképp egyiknél sincs 
igazi, régi pátosz à la Berzsenyi.] 

18 Irodalomtörténet 
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Föl ! 

£lcg soká voltunk fajankók. 
Legyünk végtére katonák ! 
Hlég volt már a furulyából. 
Riadjatok meg, harsonák! 

Ad: gyűlölet pátosza: Újév napján. 184g. 

Nekünk most az isten kevés. 
Mert ő nem eléggé kemény; 
Hozzád imádkozom, pokol, 

„Öntsd szíveinkbe minden dühödet. 
Hogy 11e ismerjünk könyörületet, 

Mig с gazok 
Közül a földön egy mozog!'* 

Ez se tetszik Horváthnak! Csak az a politikai költészet 
tetszik neki, melynek külön ihlete van, ti. melynél a lélek-
állapot és a való helyzet közti ellentmondás csihol szikrát, 
amelynél csak általános eszmei vagy érzelmi kíséretet ad 
a költő az eseményekhez. De az események kellős közepén 
nem kell külön ihlet, ilyenkor a vers maguknak az esemé-
nyeknek kísérőzenéje, dobja vagy trombitája, feltéve, 
ha az események valóban döntőek. 1848 végén nem 
lehetett úgy írni mint 47-ben ! A politikai és költői szen-
vedély teljesen eggyéolvadt. 

Buda várán újra német zászló ! 

Kár azoknak a szabadság kardját 
Kézbe venni, kik csak azért tartják, 
Hogy a zsarnok a porig alázza, 
S száradjon rá vér helyett gyalázat. 

Tedd le azt a fegyvert, magyar nemzet, 
Téged isten nem arra teremtett, 

Ez a régi nemzet-korholó versek 
pendantja. De 1849 januárjában 
nem lehetett ugyanúgy korholni 
ugyanolyan általánosságokkal, 
mint 1847-ben! Tehát más-
fajta pátosz, tárgy és költő 
közelsége más lévén. 

Jellemző, hogy Horváth A nemzethez c. vershez a követ-
kező megjegyzést fűzi: Az egykori nemzet-ébresztést 
ismétli meg prózaiabbul; végén pedig szertelenségbe 
téved, eldurvul. . . 
[Prózaiabbul : ti. nem allegorizál, mint akkor, amikor 

még azt lehetett mondani: Meddig alszol még hazám? 
Eldurvul : inert a belső bitangok ellen uszít. így felmerül 
a kérdés: mi teszi költészetté a politikai költészetet a 
közvetlen cselekvés korában? Vagy: a politikai szenve-
dély milyen lírai ihletet tud ilyenkor adni, ami több és 
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más, mint a politikai? A forradalom előtt a napi politika 
eszmei kísérőzenéje a politikai líra, tehát van bizonyos 
distancia a tárggyal szemben: a költő inkább az „örök" 
(ti. az eszmei) dolgokra néz (a napi dolgokra is, de sub 
specie aeternitatis) a forradalom alatt azonban ezt a 
distanciát lehetetlen betartani: amikor a fegyverzajnál 
tartunk, nem lehet a szabadságról általában ódákat írni. 
De a konkréttá válás közben is valami költői, lírai dis-
tancia kell, hogy maradjon. Mi ez? Az új distanciát az 
adja, hogy a költő a legbaloldalibb, radikális, előrehajt. 
Mérsékelt programú politikai költészet: lehetetlen! Ez a 
radikalizmus kapcsolja össze a költői ihletet (és az eszmét) 
a napi eseménnyel, ez teszi lehetővé, hogy a költő a napi 
eseményhez szóljon, de költői, eszmei, ihletett általános-
ságban.] [Vö. 276.old.] 

15-dik iiuírcitis, 1S4S. Tényleg nem nagyon jó vers, amihez Horváth: 
,,A szabadság hiányérzete erősebb lírai ösztön, mint meglétének 
tudata". (453.) 

Más a „tényérték" és a „költői érték" : ez is igaz, de 
miért, hogyan? 

Ad: pátosz: A szabadsághoz. 

Kerestünk mi égen-toldön téged 
Egyetlenegy igaz istenséget, 
Te vagy örök, a többi mind bálvány, 

Ilyen pátosz nincs se Adynál, se József Attilánál. Miért? 
I. Az idealista pátosz szerepe más A polgári forradalom-
ban. Vö. Sztálin. 2. Mesterséges felnagyítása, allegorizálása 
az eszmének. Nem véletlen az allegorizálás ! 3. A forra-
dalmi elán jelentősége. A polgári forradalom utáni költé-
szet mind kissé szkeptikus, nincs distanz eszme és minden-
nap között. Prózaibb. 

(454.) „A cselekvés. . . kiéli a maga ihletét s a cselekvő egyén költé-
szetének spontán ihletű tárgyává utólag már alig válhat." 
(455.) A nemzeti dal-ról igen finom megjegyzése Horváthnak, hogy 
a személyes líraiság a nemzettel való azonosulásba csap át, beleolvad, 
elenyészik a kollektivitásban. 

Nemzeti dal: ez nem jobbágyfelszabadító dal, nem a 
nemesség ellen szól. A történelmi múlt nevében is szól, 
a szabadság azt jelenti, hogy a magyar legyen újra szabad, 
mint valamikor. És ugyanakkor: a jelen generációt korhol-

18* 
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ja, mely rab + a rabság jelene: százados, a gyalázatot 
századok kenték rá a nemzetre. 

(456.) ,,A lírai fölényben való elkülönültség"-nek nevezi Horváth 
azt, amit én annak hívtam, hogy csak baloldali radikalizmus adhat 
pátoszt a napi politikai költészetnek. [Vö. 275. old.] 

Megint beszélünk s csak beszélünk, 
A nyelv mozog s a kéz pihen; 
Azt akarják, hogy Magyarország 
Inkább kofa, mint hős legyen. 

Ugy állok itt, mint a tüzes ló, 

Ez napi költemény, dc van benne, 
ami túlmutat a mán: a tett 
dicsőítése + a szavak politi-
kájának kigúnyolása. Vö. 
A szájhősök (1847): 

Meddig tart ez őrült hangzavar még? 
Meddig bőgtök még a hon nevében? 

Miért zárjátok el az utamat? Ez jakobinus költészet: előre 
menni, cselekedni, bátran! A gyáva faj, a törpe lelkek.. . 
(akkor írta, mikor bírálták radikalizmusáért): 

S én vérbe mártott lantomat majd 
Véres kezekkel pengetem 1 

Föltámadott a tenger. (Annak a népgyűlésnek az alkalmá-
ból, melyet március 31-én hívtak össze, mert a király 
nem akarta szentesíteni a márciusi törvényeket a hadügy-
ről és pénzügyről.) Ez is politikai vers, de tiszta líra: 
érzelmi és eszmei kísérőzene az eseményekhez: a nép 
tömeg — cselekvés ditirambja ! 

A magyarok istene 
A magyar nemzetnek volt nagy és sok 

vétke, 
S büntetéseit már átszenvedte ő; 
De erénye is volt, és jutalmat érte 
Még nem nyert. . . jutalma lesz majd a 

jövő. 

Fekete-piros dal 
U j Mohácsot jósol a tétlenség 

miatt: 
amikor Jellasich ellen a kormány 
nem tett semmit: 
Készül az ellenség; és mi készülünk-e? 
Mit csinál a kormány? 
Ahelytt, hogy őrködnék, mélyen 

mélyen alszik 

(459.) Horváth: „ A politikai költészet költőiségét kétségkívül leg-
erősebben veszélyezteti a költőnek pártpolitikai különállása, kivált 
ha az párt-elfogultsággá fajul el." 

[Éppen fordítva!] 
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Példa szerinte Vörösmartyhoz: mely „elfogultságból származik."; 
Respublika : pártprogram, nem nemzeti program, „rajongani érte: 
pártelfogultság." (461.) 

[Nyilvánvaló, hogy ma a köztársaságról egy ilyen ódát írni 
lehetetlen volna: üresen kongana. Azóta tudjuk, hogy a 
respublika önmagában véve még csak keret: lehet ez és 
lehet az. Vagyis Petőf i ihlete: valaminek a nem-tudásából 
származott? Igen is, nem is. A polgári forradalmi idealiz-
musnak mindig két oldala volt: 1. absztrakt idealizmus, 
mely elhallgatja az eszme osztály tartalmát; 2. komolyan 
vevése az eszme legvégső konzekvenciáinak, és így haj-
landóság arra, hogy az eszmét saját osztálytartalma ellen 
fordítsák fegyverként. Ez vonatkozik a respublikára, a 
szabadságra, stb. Petőfinél erről van szó!] 

Genre-versek : Mit nem beszél az a német ; Itt a nyilam mibe lőjjem? 
és Akasszátok fel a királyokat! (??) — Horvá th : „Mesterileg demagóg 
szónoki m ű . " (466.) „ H a van költészete a forradalmi gyűlöletnek: 
ez az." 

Érdekesek tudatosan „népies" — nevelő versei: Kun László; 
Vérmező; Bánk bán ; stb. + Hány hét a világ? (Olasz 
segély + osztrák keretbe sorozásról szól) + Péter bátya: 
ez fontos agitációs vers: a siklósi hangulat ellen! Ezekben 
az agitációs versekben fontos: a népszerű németgyűlölet: 
pl. A honvéd : 

Ti vagytok, zsiványok, kik országunk földét 
Kipusztítottátok, 
Fekvén rajta háromszáz esztendeig mint 
Nehéz istenátok. 

A magyar nép >• Anti-nemzetiség 

Szabad a magyar n é p . . . lejárt napod, német 1 

Nem táncoltatod te többé ezt a népet, 

E földön legyen úr a tót vagy a német? 

Nincs itt urasága csak az egy magyarnak, 

Föl szent háborúra ! (mikor az oroszok betörtek) 

Igen gyenge, mert Ja/forma és ez nem bírja visszaadni a pillanat 
zordságát: a dal csak idillre vagy búra való. 
Bordal : Ez is csatára buzdítás, de sablonos, rossz: 
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Mire virad, t in шаг dobolnak. N é p d a l b a n b u z d í t a n i n e m t u d 
Akkor aztán ki a csatára é s t a l á n n e m is l e h e t ! E z is 
Edes magyar nazallk javara ! , , 

„agitacios vers: eppen azért 
népdal. A népdal: itt agitációs 
forma, nem úgy, mint 1844 
45-ben. 

Igazi csatavers: Csatában (1849, Medgyes) 

Szörnyű idő. . . (1849. Mczőberény) 

Egy szálig elveszünk-c mi? Már nem a résztvevő harcos szól 
Vagy fog maradni valaki, , b d ő ] h a n e m a z ü l d ö z ö t t 
Leírni с , , . . . 
Vad fekete ember, aki nem tudja, merre 
Időket a világnak? ! f o r d u l . 

Hallod-e, sziv, szivem ! 
Golyók sivítnak, kardok csengenek. 

Ugész világ a harcmezőn 
Csak én nem vagyok ottan, 
Ki harci vágyat annyiszor 
Éreztem és daloltam 1 

Rohannék, és maradni kell. 
És nem lehet elmennem. 

A szégyen és a fájdalom 
Kettős könyüje áztat. 

Miért nincs ő a csatában? 

Nyakravaló (Mészáros L.) 
Egy goromba tábornokhoz (Klapka) 
Ez folytatása a táblabíró-ellenes 

lírának. 

Mit daloltok még ti, jámbor költőki (1848 végén) 

Úgysem hallgat a világ reátok, 
Hangotok csaták zajába hal. 

Meglehet. De a madár nem nézi. 
Hallgatják-e őtet odalent? 

Énekeljünk, társak.. . 

Hadd vegyüljön с zavaros földi 
Zajba egy-két tiszta égi hang! 

Romba dőlt a fél v i l ág . . . kietlen 
Látomány, mely szemet s szívet bánt ! 
Hadd boruljon a rideg romokra 
Dalunk, lelkünk zöld repkény gyanánt. 

Ez fordulat ! Itt már érzi, hogy 
baj van, de n e m a vereség 
miatt, hanem a forradalom 
kicsinysége, ingadozásai miatt 
— innen az elkeseredés. A 
politikától való elfordulás előre-
nézés: A zavaros földi zaj = 
politika kicsinysége; tiszta égi 
hang: az ú j világ dala. Vö. 
Pacslrtaszót hallok megint 

Eszembe hozzák e dalok, 
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok. 
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Miért kisérsz. . . 

Oh hadd feledjem, hogy polgár vagyok ! 

Tavasz, költészet, szerelem! 
El hagyjam őket tőlem szállani? 
Utánatok vágyva nyúl kezem. . . 
Jertek hozzám.. . nyújtsátok karotok. . . 
("»eljetek meg, tietek vagyok! 

Az év végén ( 1848 -4Q) 

És ki tudja? tán utósó, 
Legutósó lesz с dal; 

A hadistenhez szegődtem, 
Annak népéhez megyek ; 
Esztendőre hallgat a dal, 
Vagy ha írok, véres karddal 
írok költeményeket. 

Zengj tehát, zengj, édes lantom. 
Zengd ki, ami benned van, 
Szólj vadúl, és szólj szelíden. 
Ragyogóan és sötéten. 
Szomorúan és vigan. 

S szólj erősen, lantom, hogyha 
Már utósó e dalod; 
Hirtelen ne haljon ő meg ! 
Zengjék vissza az időnek 
Bércei, a századok. 

Az apostol. (A Fclhők-kcl analóg: képviselői bukása után írta.) 
Horváth szerint: romantikus mű: Shelley + Dickens. 
(485.) „Nála a szembeállás: harag, a harag: ingerültség, mely legott 
a végén kezdi: üt. . . Tűzzel, önérzettel, erkölcsi bátorsággal, tettre-
készséggcl méltán képviseli nemzetét, de a harag méltóságára nincs 
lantján ideg. Politikum és költészet a pártelfogultság megnyilatkozá-
saiban egyeztethetők össze legnehezebben. A költemény pártpolitikai 
meggyőződéseket hangoztat s ítéletet mond ki, politikai elbírálást 
hív ki maga ellen, mint mindennemű pártfelfogás; művészi elemei 
pedig, ha vannak, csak a hasonló pártállásúak számára elevenek." 
1848. március 15-től haláláig nem-politikai költemény csak négy van 
(ha a szerelmit nem számítjuk): Szülőföldemen; Kiskunság; Fiam 
születésére; Szüleim halálára. Március 15. óta spontán szerelmi líra: 
Itt van az ősz, itt van újra; Ilyen asszony való nékem; Három madár; 
Szeretlek, kedvesem ! 

! 1848 végén. Az emberi élet nem 
olvad fel a politikában. (For-
dítva: a politika az élet része, 
de csúcsa.) De ily hangulatok 
csak azért szállták meg, mert 
rosszul mentek a dolgok a 
politikában — a baloldalnak. 

Vagyis Petőfi saját költészetében 
ezt az ellentétességet tartotta 
a legjellemzőbbnek! (Horváth 
478.) 

Ez a tulajdonképpeni hattyúdala: 
újra idézi egész költészetét. 
Ez se politika, bár: „Légy 
vihar, mely haragjában / Ősi 
tölgyeket szakít". 
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Itt benn vagyok a férfikor nyarában, 

Az ifjúságnak eltűnt tavasza, 

Az ég arany hajnalcsillagja s a föld 
Ezüst harmatja mind, inind elvesze, 
Lelőrlé őket kérlelhetlenül a 
Rideg valóság szigorú keze ; 

Ha elfordulok enmagamtul és mint 
Polgár végigtekintem a hazát, 
Szemem megromlott satnya ivadékot. 
Egy pusztulásnak indult népet lát. 
Karom feszül, szivem tombolI mi haszna? 
Mást nem tehetek, csak sirathatom. . . 

A hegyek közt (1848. Zugliget) 

Ne bántsatok, ne bántsatok. 
Ha egy rövid napot lopok 
A magam mulatságának, 
Hisz eleget élek másnak!. . . 

A kiábrándulás költészete! 
Miből ábrándult ki? 

1. A dolgok menete: megalku-
vás, stb. 

2. A vezetők a régiek: táblabírák. 
3. Baloldal nincs, szétszóródott. 
4. A polgári forradalom valósága 

konfrontálódott az eszmény-
nyel. 

5. Saját maga ki volt kapcsolva 
az eseményekből. 

Ugyanaz ! A „magánélet" mint 
a közéleti csalódások előli me-
nekülés kikötője. A mélabú: 
a közéleti kiábrándulás ered-
ménye. De ez a „magánélet" 
= az ember szemben a tábla-
bíró-közélet korlátoltságával! 

Ez az az idő, amikor nem vonult még be, várja fia születését, de 
kikezdik, rágalmazzák emiatt. 

Vesztett csaták, csúfos futások ! [Vö. 272. old.] 

Bármerre nézek, mást nem látok. 
Miként a sár, amelybe 
Követ hajítanak be. 
Ügy feccsen szét a harcok mezejériil, 

л 

Oh nemzetem, képedre a gyalázat, 
S a hit már-már sokak szivében gyérül, 
Hogy mindörökre jármodat lerázod. 

Ad: kiábrándulás 1848 vége 
49-ben, a győzelmi sorozat 
idejéről semmi lelkesítő költe-
mény ! ! 
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