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közét" - igazat kell adnunk Szemerének, aki 1815. október 12-én azt 
írja Kölcseynek: „Verseghy a szendergőt is felkölti, s életre hozza." 

A latin nyelv köntöse alatt a megszenvedett igazságot melengeti egy 
olyan korban, amelyben: „csak azok a művek élveznek megbecsülést és 
népszerűséget, amelyek a közvélemény szerint meggazdagíthatnak és 
növekvő hatalmat és befolyást szerezhetnek, míg az isteni művészet, 
mely az emberek lelkületét irányítja, és értelmüket emberi ismeretekkel, 
szívüket pedig nemesebb érzésekkel itatja át, a forgandó szerencse 
ingatag játékának van kitéve".3 0 

BARTHA LÁSZLÓNÉ 

PETŐFI KËPE KÊTFËLE HARCI ZÁSZLÓN 

- FEJEZETEK A KÖLTÖ UTÓÉLETÉBŐL A SZÁZADELŐN -

Az 1896-os milléniumi ünnepségek hamis csillogással próbálták el-
fedni az imperialista szakaszba lépő feudálkapitalista ország súlyos vál-
ságát. Az uralkodó osztályok a gazdasági és politikai elnyomás megszi-
lárdítására törekedtek, és mindent elkövettek azért, hogy a dolgozókat 
a fennálló hatalmat ostromló szellemi fegyverektől is távoltartsák. Az 
erősödő munkásmozgalom pedig - s ez a történelem logikája - éppen 
változást sürgető, követelő eszméit akarta minél szélesebb rétegekhez el-
juttatni. A radikális gondolkodású, antifeudális, sőt a kapitalizmus el-
lentmondásait is felismerni kezdő értelmiség ugyancsak kereste útját-
helyét a változott viszonyok közepette. A század első évtizedében a 
szellemi téren folyó háború az uralkodó osztályok és a minden rendű és 
rangú ellenzéki erő között az irodalom körül bontakozott ki, forróso-
dott fel, s ezeknek az irodalmi harcoknak egyik lényeges vetülete lett a 
minden korábbinál elszántabb küzdelem a Petőfi-örökségért. Elszántabb 
is, s szélesebb köröket felbolygató. A korábbi évtizedekhez képest új 
helyzetet teremtett a munkásosztály színrelépése és fellendülő moz-
galma, mivel forradalmi osztály jelentkezik immár a forradalmár örök-
lése jogáért. De szélesebben értelmezendő a küzdelem azért is, mert 
amikor az 1900-as, 1910-es években Petőfi nevét leírják, majd mindig 
Ady Endrére is, vagy éppen elsősorban őrá gondolnak. A közeg -

3 0 Verseghy i. m. 144. §. 2/c. 
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amelyben Petőfit megidézik — mindenesetre az „új időknek új dalaival" 
betört forradalmár poéta közege. 

A Petőfi-újraértékelési törekvések mozgalomszerű kibontakozása 
tehát a magyarországi politikai és irodalompolitikai helyzetből követke-
zik. A szocialisták, a radikális polgárság és a védekezésre kényszerülő 
hivatalos irodalom is kinyilatkoztatta az új Petőfi-kép megteremtésének 
szükségességét. Ha e nagy program megvalósulási folyamatát figyelem-
mel kísérjük, azt látjuk, hogy szinte kivétel nélkül minden szerző -
egyik öntudatosabban, harsányabban, másik szerényebben — a Petőfi-
titok nyitjára vél bukkani, mindenki felfedezi az „igazi" Petőfit. E 
közös vonás is a harc tudatosságát, élességét jelzi. Sokan, sok oldalról 
faggatták, vitatták tehát, mégis, ha az alapokig egyszerűsítünk, úgy 
fogalmazhatjuk meg a lényeget: a századelőn arról folyt a szó, mi köze 
van Petőfihez a munkásosztálynak, a szocialistáknak, akik elődjüket 
látják benne, és forradalmár volt-e, ha igen, mi az indítéka, tartalma, mi 
a költői rangja ennek a forradalmiságnak. — Két jelentős vita zajlott 
Petőfi körül az 1914-es világháború kitörése előtti időkben. Az egyiket 
nevezhetnénk úgy, hogy „Petőfi és a szocializmus", a másikat, amely 
lényegében ebből nőtt ki, Ady és Babits nevéhez, nézeteik összeütközé-
séhez kapcsolja az irodalomtörténet. 

Itt és most e viták előzményeit kívánjuk dokumentálni a munkás-
mozgalom sajtójából merített adatokkal, tehát az emelkedő szakaszra 
figyelünk, utána pedig azt vizsgáljuk, hogy a fellendülést követően 
milyen útvesztőbe jutott a Petőfi-értékelés az imperialista háború évei-
ben, 1914 és 1918 között. 

* 

A szociáldemokrácia - őskeresése során — már az 1890-es években 
igen határozottan vallotta elődjének Petőfi Sándort. Az 1898—99-es 
évfordulók hivatalos szobor-Petőfijével, a „Petőfi mindenkié" szemléle-
tével kellett szembefordítani a forradalmár költő aktuális eszméket 
sugárzó, tettekre biztató élő alakját. Olyan helyzetben, amikor még 
Jókai Mór, az egykori barát és küzdőtárs is csak a millenáris Magyaror-
szág ünnepelt regényírójának szemével tudta látni a költőt, és ilyen 
szavakat volt képes intézni szelleméhez: „A sors, a világszellem, a törté-
net ura ellenkező irányba vitte el a föld körüli úton hazánkat, mint 
amerre te akartad; mégis, oda hozta el, ahová te akartad. A szó tetté 
vált. . . Új világ, új szellemélet támadt szerte a hazában, de ebben az új 
életben mmd saját megálmodott, megjósolt eszményképeidre ismersz. S 
akárhová nyitsz be széles e hazában, palotába vagy kunyhóba, saját 
képmásodat látod szembejönni." (Petőfi Sándor ötven év után, 1898. 
Kötetben: Az én életem regénye) A jelent igazoló Petőfi helyett a 
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jelent támadó, jövőt építő példaképre volt szüksége minden haladó tö-
rekvésnek, a legsürgetőbben az elnyomott népnek, a nukásosztály-
nak. 

A századforduló küszöbén, 1899. július 29-én, a költő halálának 
50-ik évfordulóján a Népszava nagyhatású, névtelen vezércikkben idézi 
meg a forradalmár elődöt. E két és fél hasábos írás az újság egyik 
legbátrabb, legharcosabb Petőfi-cikke ezekben az esztendőkben. Ért-
hető is, hogy emiatt az ügyészség a számot elkobozta, s a vidéki előfize-
tőkhöz már el sem juthatott. (Ekkor a lapnak egyidejűleg 14 sajtópere 
volt!) A cím: Petőfi Sándor. S alatta oldalt a mottó: „Haloványul a 
gyáva szavamra . . . dalom / Viharodnak előjele forradalom!" A cikk e 
mottót magyarázó sorokkal indul: „Egy félszázadnál több idő múlt el 
már, hogy a forradalom lánglelkű költője és harcosa e szavakat leírta. 
Egy félszázad, de a gyávák faja még nem halt ki. Sápadt félelem borítja 
el arcukat, ha Petőfi forradalmi lantjának izzó hangja megüti füleiket 
. . . De nem haltak ki a képmutatók sem . . . És ünneplik . . . Ha Petőfi 
ezt megélte volna! Haragtól pirosló arccal kergette volna ki templomá-
ból az álszenteskedő szentségtörőket, kik önző üzelmeik áruhelyévé 
aljasították le azt, amit ő a haza fogalma alatt tisztelt, s akik őt, a 
világszabadság hősi bajnokát cégérül akarják felhasználni népeket le-
igázó, jogfosztó üzelmeikhez . . . " Majd tovább sorolja, kik fogják Pető-
fit ugyancsak jogtalanul ünnepelni s ennek kapcsán utal a 90-es évek 
forradalmasodó agrárszocialista mozgalmainak Petőfihez való viszonyá-
ra is. így ír: „Ott lesznek azok is, kik néhány nappal ezelőtt a dús 
kalásztól rengő nagy magyar alföld közepén, a munkások egy egyesüle-
tétől elkobozták Petőfi költeményeit izgató tartalmuk miatt! . . . Ott 
lesznek mind . . . kik elhalványodnak, ha Petőfi forradalmi költemé-
nyeit ott látják a nép kezében." A cikkíró a legnagyobb forradalmi 
versek szövegével érvel, amikor a nép lázadó indulatait, osztályharcos 
szándékait mutatja fel válaszul a hamis lélekkel ünneplők hivatalos 
Magyarországának. Azok „akik nap hevében, éhen, szomjan, kétségbe-
esve tengenek - írja - , megunták a tengődést. Éheznek és fáznak a 
milliók, kiknek nem jut a bőség kosarából, kiknek nincs hely a jog 
asztalánál. Rabszolga a nép. De jármát már megunta . . . és kilépett a 
síkra . . . " Ezután idézi a „Pirosló arccal és piros zászlókkal" sortól 
kezdve Petőfi nagy vízióját, s a világszabadságért induló harcot a jelenbe 
helyezi: „Küzdenek érte munkások, küzd érte a nép . . . mely átvette 
Petőfi örökét." A cikk záró szavai összekapcsolják Petőfit a szocializmus-
sal, mondván: „Ha Petőfi eszménye megvalósult a szocializmus győzel-
mével, akkor az ő hatalmas szellemének is méltó emléket fognak emelni 
egy szabad népnek szabad fiai." - Ugyancsak e szám első oldalán olvas-
ható egy négy versszakos, nyolcsoros strófákból álló Petőfi című költe-
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mény (szerző megjelölése nélkül), amely az Olaszország című forradal-
mat üdvözlő-váró vers formáját, ritmusát kölcsönzi az aktuális mondani-
való keretéül. Felhívja a munkásságot, hogy a segesvári ünnepélyes meg-
emlékezésen foglalja el az őt megillető helyet, hiszen „Miénk Petőfi, ő 
az egyenlőség / És népszabadság dicső dalnoka /", hangzik háromszor is 
a refrén. A záró kettős sor pedig így tesz fogadalmat: „Teérted harco-
lunk Világszabadság! / Segíts minket Petőfi Szelleme /". 

Ezt a Petőfi-képet tartja olvasói elé a magyar szociáldemokrata mun-
kásság - ekkor már hetenként háromszor megjelenő - központi sajtó-
orgánuma, amikor a 19-ikből a 20-ik századba fordul az idő. Eszmei-
politikai emelkedőn halad a mozgalom, s az elkövetkező néhány eszten-
dőben a Petőfiről szóló cikkek, megemlékezések is a forradalmi hangu-
lat kifejezői. Az 1902-es év március 15-iki száma közöl kiemelésre érde-
mes hosszabb, tanulmánynak is beillő szerkesztőségi cikket, a címe: 
Petőfi és a hazafiság. A mottó emellől sem marad el, s minthogy a 
választójogért vívott harc időszakában él a munkásság, ezt a két sort 
olvashatjuk: „Haza csak ott van, hol jog is van / S a népnek nincs joga | 
Petőfi." Újságcikk formájába öntött tudományos-történeti áttekintést 
kapunk arról a folyamatról, amely az uralkodó osztályokat a hazafiság 
fogalmának kisajátításához vezette. A jelenből indul ki: „. . . hogy ná-
lunk valaki hazafi legyen, nem az kell, hogy a haza népét szeresse, 
hanem, hogy jó torka legyen, és a piros-fehér-zöld színért lelkesedjék 
. . . nálunk mindenki hazafi és elsősorban az, aki akár az állam, akár a 
pénz hatalmának birtokában lenyűgözi a haza népét, megfosztja javai-
tól, jogaitól, kihasználja, szerencsétlenné teszi s közben önmagát kövér-
re hizlalja . . . Ez a két szó: «haza és hazafiság» az ő bűvös szerük . . . " 
Ezek után következik a kissé pontatlan, de sok igazságot rejtő törté-
nelmi magyarázat, melynek lényege, hogy az idegen elnyomás optikai 
csalódást hozott létre, és a nép félrevezettetése következtében csak 
egyes nagy emberek ismerték fel: a népet nem az idegenek (itt a pontat-
lanság, mivel a kettő összefügg!), hanem saját honfitársaik zsákmányol-
ják ki. Aki tehát gyűlölte az osztrákokat, hazafinak mondta magát, „ha 
a magyar népet mindjárt vérig sarcolta is", és aki ezt leleplezte, hazaáru-
lás bélyegét sütötték rá. Az idegen uralom ellen vívott harcok és a 
harcosok emlékét pedig - folytatódik az elemzés gondolatmenete - az 
urak lefoglalták, kisajátították, így lett az övék Táncsics Mihály, akihez 
pedig semmi közük és Petőfi Sándor. „A népszabadság nagy lantosából 
és harcosából «hazafit» gyúrtak a maguk értelmében és maguk képére." 
Ezután kerül sor Petőfi hazafisága népi tartalmának és az urak „kaimár-
hazafiságának" szembeállítására. A tanulmány három hasábon keresztül 
bizonyít Petőfi-szövegekkel, és szenvedéllyel vallja: köteteket kellene 
írni ahhoz, hogy lemossák dicső alakjáról a sok szennyet, amit e haza-
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fiak rákentek, amikor magukhoz ölelték. S a jelenre érvényesítve mutat-
ja be a paradoxont, azt, hogy aki „ma azt meri mondani, hogy haza 
csak ott van, ahol jog is van — az hazátlan, honáruló, gazember, az 
börtönbe kerül!" Sok magvas gondolat, igaz ítélet olvasható még e kis 
tanulmányban például arról, hogyan változtatták fajgyűlöletté azt, ami 
Petó'finél népszeretet volt; hiszen Petőfi a világ egyetlen népét sem gyű-
lölte, csupán összes hatalmasságait. Ö felismerte, hogy „saját testvé-
rink" hozzák a gyászt a népre. Gúnyosan fordul az urakhoz, vajon 
hihetik-e, hogy az ítélet című versben Petőfi értékrendje őket a jók 
között tartaná számon? Az érvelésben helyet kap a Készülj, hazám s a 
Palota és kunyhó is. Ez utóbbi már nem csupán a költő igaz hazafiságá-
nak bizonyítéka az úri patriótasággal szemben, hanem az osztályharcos 
költőeszmény felmutatása. A cikk végkövetkeztetésében Petőfi „az első 
magyar proletárköltő". 

Az 1905-től kezdve már napilappá emelkedett Népszava változatla-
nul feladatának tekinti a március 15-iki munkásdemonstrációk előkészí-
tését, s az ünnepségekről részletes beszámolókat közöl. Ezekből pedig 
kiviláglik, hogy a munkásság a grófok és polgárok ünnepét egyre tuda-
tosabban a maga tiszteletadásának emléknapjává akarja alakítani. Az 
1906-os évben a március 20-iki cikk: A munkásság Petőfi szobránál 
számot ad arról, hogyan akarták reakciós erők a szociáldemokrata veze-
tő, Weltner Jakab ünnepi beszédét megzavarni. A görög-katolikusok 
közelben lévő templomában „papi bujtogatásra meghúzták az összes 
harangokat". Az óriási tömeg egy ideig, mintegy 20 percig várt, majd 
„felüzentek a harangozónak, hogy ha el nem hallgattatják a kolompo-
kat, hát széthányják a tanyájukat. Ez hatott." A cikk ezután ismer-
teti az ünnepi szónoklatot, melyet „Weltner elvtárs . . . nagy csendben 
tartott". Ennek lényege, hogy a nép a szabadságát még nem vívta ki, 
kettős bilincs alatt él, a politikai jogtalanság és gazdasági rabszolgaság 
jármában. S hogy Petőfi nem a grófok és ámítók embere, „Petőfi hazája 
nem a kizsákmányolás, nem a jogfosztás hazája", és azért csökken az itt 
megjelenő urak száma évről évre, mert ez a Petőfi nem kell nekik. A 
munkásság pedig azért jön mindig nagyobb tömegben, mert „megérti 
Petőfi szózatát". A beszéd utal az 1905-ös orosz forradalomra is, és úgy 
nyilatkozik: „A forradalmat nem lehet bebörtönözni, a szabadság 
győzni fog Oroszországban." 

A Népszava nem haladt forradalmi-marxista úton, mint ahogy a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt sem. Annyi azonban e néhány 
írásból is kiviláglik, hogy az osztályharc éleződésének esztendeiben, 
ezekben az években kifejezte a munkásság véleményét, s bemutatta a 
folyamatot, ahogyan a jogos örökös Petőfiért vív az uralkodó osztályok-
kal. Példákat mutatott fel, hogyan lehet hozzákezdeni az elrajzolt, sőt 
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durva hamisításoktól torzzá változtatott kép eredeti vonásainak helyre-
állításához. 

És ekkor lépett közbe a hivatalos tudomány nevében az Akadémia, 
hogy indignálódva követelje az úri Magyarország vélt jussát, hogy meg-
próbálja kiütni a munkásság kezébó'l azt az eszmei fegyvert, amit forra-
dalmi ős és utód összetalálkozása kovácsolhat a hatalom ellen. 1907-ben 
megindult az ellentámadás a tudomány palástjában és polémia kezdő-
dött Petőfi és a szocializmus kapcsolatáról. (Erről a vitáról írtam a 
Petőfi-mozaik című kötetben, Tankönyvkiadó, 1975.) 

,^4 világháború poétája" 

A Petőfi-eszmények megcsúfolásának, az ő „szentséges elveivel" való 
visszaélésnek szégyenteljes korszaka következett el az I. világháború 
kitörésével. A munkásosztályt, a haladó polgári baloldalt is megtévesz-
tette — érthető módon - a II. Internacionálé csődje, a behódolás az 
imperialista háború érdekeinek. És ami ebből hazánkra tartozott: a 
Monarchia pártjai és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetősé-
geinek szociálsoviniszta irányú pálfordulása. Nemes Dezső: Az imperia-
lista háború támogatásának ideológiája és taktikája az MSzDP-ben a 
háború első éveiben (Párttörténeti Közlemények, 1973. 4. sz.) című 
tanulmányában elemzi a mozgalom, s ezen belül a Népszava szerepét, 
taktikájuk alakulását a háború során. Kommunista Párt ekkor nincs. így 
- talán csak az egy Ady Endre következetes tiltakozását leszámítva -
majdhogynem csak az idő dolgozik az igazság kiderítéséért. A háború 
népellenes céljai leleplezéséhez maguknak az eseményeknek az alakulása 
ad érveket. Petőfiről a Népszava tulajdonképpen hallgat. Az 1915. már-
cius 14-iki számban az osztályharcot a háború utánra halasztó program-
nak megfelelően egy szerkesztőségi cikk ezt uja: „A háború levétette az 
élet napirendjéről a szabadság kérdését. . ." Az igazi szabadságot „csak a 
szabadság egyetemes világuralma teremtheti meg. Az érte való küzde-
lemnek a háború befejezését követő napon kell megkezdődnie." Ez 
világos beszéd. Nincs osztálypolitika. Petőfit is átadták az uralkodó 
osztályok imperialista háborújának. 

Ha valamikor kifejező volt az a fogalmazás, hogy valaki, aki már 
nem él, „forog a síijában", most találó formula Petőfi Sándorra. Imperi-
alista világháborúra uszító költővé süllyesztik. Barabás Ábel cikket ír A 
világháború poétája címmel (Magyar Figyelő, 1915. február 16. 
292-296 . ) , és „bebizonyítja", hogy az ítélet című vers az adott hábo-
rú megjövendölése volt. „Ha győzelmesen megvívtuk a harcot, a világ-
szabadságért harcoltunk, mert . . . felszabadítjuk a világot három nagy-
hatalom nyomasztó súlyától . . ." Utal az ezeréves harci szellemre, 
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melyből - szerinte - törvényszerűen következik, hogy éppen a magyar-
nak született olyan háborús költője, mint Petőfi. A próféta-szemlélet, 
jós-szemlélet - mely a korábbi évek Petőfi-képének egyik változatában 
a költő misztifikációjának eszköze volt - , új célnak rendelődik alá. 
Ferenczi Zoltán 1909-ben még azt fejtegette, hogy a „világszabadság" 
kifejezés Petőfinek mindössze egy versében fordul elő, és ott is csak 
kétszer úja le. De értelmezését akkor is „megszelídítette" cikkében, 
arról beszélt, hogy a költőt egyélű szabadságszeretete a nemzeti függet-
lenség szeretetéig vezette. Most bezzeg jól jön az új ideológiához e 
szerény előfordulási szám is. Lényegessé válik a vers, mert Petőfi jósla-
tát a korábban magyarázkodó szerző egyenesen a folyó háború meg-
jövendölésének vallja. A Petőfi Társaság 1916. március 12-iki ünnepi 
ülésén tartott elnöki megnyitó beszédében (Petőfi Társaság Évkönyve, 
1916. 2 4 - 3 1 . ) már az új értékrendben új helyet jelöl ki a világszabadság 
gondolatának. „. . . nem volt-e jós itt is Petőfi? az ő eszméje 1846-ban 
az 1916-i év realitása. Mi és szövetségeseink, akik . . . Anglia mariniz-
musa-merkantilizmusa . . . " s a többi hatalom ellen, melyeket sorra-
rendre jellemez, „a nemzetek s az emberiség szabadsága, a világszabad-
ság érdekében éppen úgy küzdünk, mint saját fennmaradásunk érdeké-
ben . . ." Lám, a frázisok mennyire alkalmazkodnak! A következő, 
1917-es esztendő január 6-iki ülésén Petőfi hazafias és harci dalai című 
megnyitójában (Petőfi Társaság Évkönyve, 1917. 18 -24 . ) a vereség elő-
szelében a háborúban való helytállásról beszél, ehhez válogat Petőfi 
költeményeiből. Jellemző az is, hogy az uralkodó osztálynak ekkor már 
a Tiszteljétek a közkatonákatra is szüksége van. „Szeressük, becsüljük, 
emeljük föl a népet - így Ferenczi - mint a nemzetet fenntartó és eltar-
tó elemet." 

Durva történelemhamisítás folyik. A 48-as forradalmat és szabadság-
harcot, s általában a nemzeti múlt önvédelmi küzdelmeit összekapcsol-
ják a tőkés országoknak, köztük Ausztria-Magyarországnak a vüág újra-
felosztásáért vívott háborújával. Petőfi mint a „világháború poétája" a 
kor óriási méreteket öltő, nagymértékben dilettáns háborús költészeté-
ben a példa, a követendő eszmény. - A programot is, a megvalósulást is 
figyelemmel kísérhetjük a Gyulai Ágost által szerkesztett Háborús anto-
lógia című kötetben (1916). A szerkesztő bevezető tanulmánya sokré-
tűen elemzi e költészet nagyarányú kibontakozásának okait, jellemzi a 
különböző álláspontokat. Soraiból nyilvánvaló a nacionalista indíttatás. 
Bírálja Dutka Ákost, aki „a jövőnek akarja fönntartani «a drága tiszta 
dal» jogát", s visszautal a közelmúltra is, hogy Ady ellen keltsen hangula-
tot: ,.Akadtak olyanok, kik az iránt érdeklődtek, hogy volt-e, aki szent 
intuícióban — mint valaha Petőfi a forradalmat — előre megérezte a mai 
nagy napok viharát? S bár Oláh Gábor sem tudott határozott adattal 
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felelni, végzetes tévedéssel mégis a dekadensek vezérének költészetében, 
«sirályhangjaiban, vihareló'ző sikongásábam) vélte fölismerni a jóslatos 
hangokat." Az uralkodó osztály várja a nagy költőt, és magyarázkodni 
kénytelen, mert az igazi tehetségek nem állnak a sorba. „А XX. század 
elejének kozmopolita költői sehogy sem tudtak a nemzetnek sorsdöntő 
óráiban a közérzések magasságába szárnyalni" - panaszolja. Hol késik a 
csatadal? - erről cikkeznek, és ezen a címen idézi meg Petőfit Barabás 
Ábel verse is a kötet nyitó lapjain. A Petőfihez méltó költőnagyságra 
várva végül is Gyóni Gézával kénytelenek megelégedni; ő volt az a tehet-
ségesebbek közül, akit az első hónapokban elragadott a harci lelkesedés. 
1914 novemberében Przemyslben megírta a Petőfi lelke című költe-
ményt is. (Ez nem szerepel az antológiában.) A hat strófa refrénje kö-
vetkezetesen Petőfit idézi, s mintha csak igaz ügyhöz hívná segítségül, a 
forradalmár költő eszmei szótárából veszi képeit. Idő és körülmények 
meghatározó voltát a költői alkotások értelmezésében alig lehetne jobb 
példával bizonyítani, mint ezzel. íme egy versszak: 

És mindenütt, hol elnyomott sír 
És mindenütt, hol rabtartó röhög, 
Észak sarkától a Tűzföld fokáig 
Lelkét szikrázzák új üstökösök 
És mindenütt, hol a zsiványság ellen 
A jog nevében dörren egy mozsár, 
Emésztő tűzben, bosszuló fegyverben 

Petőfi lelke jár. 

Petőfire hivatkozva mondják a történelem dicső lapjának e háborút, s a 
Gyulai Ágost-féle válogatás első verse igazi szentségtöréssel hirdeti az 
imperialista programot, a hatalomvágyat - Petőfinek szóló ajánlással, 
írója Harsányi Lajos, a cím: Prológus az új élet felé. Petőfi szelleméhez. 
Ilyen sorokat tartalmaz e kötetnyitó vers: 

A nagy világ megismerte erőnket 
A géniuszt, mely hős volt hajdanában 
S mely a jövendő roppant versenyében 
Vezetni akar Kelet kapujában. 

Joggal írta Tóth Árpád e könyvről szóló recenziójában (Nyugat, 1917. 
márc. 1. I. 507-509 . ) , hogy Harsányi verse „a magyar háborús vers-
termés egyik legízetlenebb, leggyűlölködőbb, Petőfi nevével tán legjob-
ban álpetőfieskedő produktuma". 
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Nevét, szabadságharcos költeményei külső formáját, szerkezetét, 
vagy egy-egy fordulatát sűrűn megtaláljuk a háborús versekben, s ha 
nem tragikus visszaélésről lenne szó, a paródia műfaji elnevezést is hasz-
nálhatnánk ezekre. 

A háború jellegét kezdetben fel nem ismerő polgári radikálisok -
miként a munkásorgánum Népszava is - általában hallgatnak Petőfiről. 
Nem uszítanak nevével, legfeljebb félreértelmezett hazafiságból csata-
dalait veszik elő, mint például a Petőfi legszebb harci költeményei (Deb-
recen, 1914) című kis gyűjtemény is tanúsítja. A háború megítélésében 
ekkor is, mint mái előszelében, Ady Endre az, aki - hogy az ő Petőfire 
vonatkozó szavait idézzük - „tízmillió embernél tisztábban látott, 
jobban látott". Az uralkodó osztályok vezérköltőt kereső erőfeszítései-
nek hiábavalóságára is ő világít rá éles fénnyel. Egyik jegyzetében, mely 
a Világ 1915-ös évfolyamában jelent meg (Tűnődés más költőkön, a 
„Távol a csatatértől" című rovatban; lásd még: Jóslások Magyarország-
ról című kötetben, szerk. Féja Géza), s melyet Csúcsáról küldött, a 
következőket úja: „Mondják s hiszem, hogy ez a háború népek háború-
ja, sőt egyenesen népháború, demokrata szörnyűség. De vajon miért 
hiányzik belőle oly nagyon az André Chénier-k, Lamartine-ok, Petőfiek 
fejedelmi ágálása? Szóval hogyan nem tudott ez a legnagyobb háború a 
lelkekbe valamit átlopni a boldogult szabadságharcosok hangulatából? 
. . . Nekem egyéni fájdalmam például, hogy Ignotus, aki bölcs, megértő, 
gondolkozó költő volt egész életében, miért bölcsebb és megértőbb ma, 
mint valaha? Miért kell megérteni minden fejedelmet, diplomatát, 
államférfiút és hadvezért, hacsak véletlenül nem porosz költő az em-
ber? Valahogyan mégsem olyan demokrata ez a háború, amilyennek 
látszik . . . " 

A győzelmi mámor elmúltával, 1916-tól kezdve a háború nehézségei-
nek felismerése, a veszteségek súlya egyre nagyobb tömegeket hódított 
meg a valamilyen, akármilyen béke ügyének. De Petőfi nem kínálkozott 
alkalmasnak pacifista eszmék közvetítésére. Kommunista Párt és prog-
ram hiányában viszont az imperialista háború polgárháborúvá változta-
tásának célkitűzése nem kerülhetett még napirendre. így a forradalmár 
Petőfi megidézésére az Októberi Forradalom után az oroszországi 
magyar nyelvű forradalmi lapokban került sor, melyek a hadifoglyok 
között fejtettek ki felvilágosító, politikai nev.elő tevékenységet. Az iro-
dalom természetesen nem foglalhatott el központi helyet ezekben az 
újságokban, de Ady és Petőfi neve sokszor szerepelt, forradalmi esz-
méikkel. Az omszki Forradalom (szerkesztette Ligeti Károly, 1918. feb-
ruár 10-től május 26-ig jelent meg egyszer egy héten) például a március 
31-iki számban hírt ad arról a népgyűlésről, amelyet az 1848-as forrada-
lom emlékére rendeztek, s Petőfiről úgy nyilatkozik, hogy a forrada-
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lomnak „talán egyetlen igaz nagy alakja". Elszavalták „egyik gyönyörű 
versét, A rabot, utána Ady Esze Tamás komáját", majd a Marseillaise 
hangjaival zárták az ünnepséget. Ugyanebben a számban cikket találunk 
^kasszátok fel a királyokat. . . (Petőfi)" címen, Szász Gyula aláírással, 
s az április 14-iki szám a Kommunista Kiáltvány Ligeti Károly fordí-
totta egyik folytatásos részjete mellett az Akasszátok fel a királyokat 
című vers is olvasható. A legtudatlanabbakra is számítva csillag alatt 
lapalji jegyzetben Petőfi Sándor kilétéről, forradalmiságáról, s az orosz 
kozáksággal vívott harcban bekövetkezett haláláról is tájékoztat az 
újság. Az agitációs cél e magyarázó néhány sorból egészen nyilvánvaló. 
E szellem folytatására itthon majd a forradalmak Petőfi-képében lelünk. 

A hazai irodalomban Hatvany Lajos küzd a háború utolsó szakaszá-
ban Petőfi alakjának megtisztításáért. Ennek a törekvésének fontos 
dokumentuma 27 fejezetből álló híres életrajzi tanulmánya, melyet a 
Pesti Napló 1917. szeptember 23-tól 1918. február 15-ig közölt folyta-
tásokban, és amelyet később, 1919-ben az író Feleségek felesége -
Petőfi mint vőlegény címen könyv alakban is közreadott. Ez a mű vég-
letesen igazságtalan Júliával, de harcias lendületű kihívás az uralkodó 
osztályok múltban-jelenben hivatalossá merevített Petőfijével. Bálvány-
rombolás is, hogy a szoborból emberi alak lépjen elő, olyan ember, aki 
nem tetszik azoknak az uraknak, kik nevével visszaéltek, visszaélnek. A 
hamisítások tetőpontját látja abban, amit a háború alatt véghezvittek. 
Többször is visszatér e témára. Legnyomatékosabban abban a fejezet-
ben, melynek címe: Egyszeri válasz többszöri vádra. Alcíme -.Nyílt levél 
az Iduskákhoz. Ez nem női név, mint rögtön értelmezi, hanem a már-
cius idusát méltatlanul kisajátító urakat jelenti. Petőfi utóéletének rövid 
áttekintése, vagyis a hamisítások sorolása végén jut el a témánk szem-
pontjából idézni érdemes részlethez: „S mikor végül a magyar munkás is 
öntudatra ébredett s méltán vallotta magáénak az Apostol költőjét . . . 
ime ijedten állnak Petőfinek vibráló, hosszú és fenyegető árnya elé 
Tiszáék, hogy a magyar osztályuralom, a magyar maradiság, s a veszen-
dő gentry-dölyf Petőfijét hirdessék. Ennek a bihari Petőfinek édes test-
vére a háború Petőfije, a reglement Petőfi, ki igen használhatónak bizo-
nyult hangulat-csenő poéták, kis és nagy Iduskák számára, midőn nem 
egyébről, csak arról a kis hamisításról volt szó, hogy a szabadság korlát-
lan, sőt némelykor éretlen dalnokát kisajátítsák az általános hadkötele-
zettség szégyen- és kényszerháborúja számára. így történt, hogy nem-
rég a magyar királyi Operaházban a magyar király és osztrák császár 
jelenlétében adott háborús-katonás, loyális propaganda színielőadáson 
az Egy gondolat bánt engemet, a .világszabadság énekének profanizáló 
szavalása történt." Majd később, ugyanebben a fejezetben: „. . . a fiatal 
Petőfi, aki a miénk, a jelen rendjének, ennek a társadalomnak és összes 
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osztályának és törvényeinek heves tagadása. S ti képmutatók . . . ti 
vezetőit . . . ti tudjátok ezt jól. Mégis ti úgy tesztek, mintha ezt nem 
tudnátok. Mert jobban szeretitek az idealizált Petőfi-hamisítvánnyal 
kiszolgálni a párt, az osztály, az iskola, sőt e zsarnoki háború érde-
keit . . . " A Nagyon szép versek című fejezetben a Levél Arany János-
hoz című költeményt választja ki, hogy a versből áradó visszhangot 
bocsássa a kortárs olvasóra, arra, akit így szólít meg: „. . . ki a szolgaság 
háborújának megalázó ideit oly nehezen sinyled, hogy évek óta ki se 
merted nyitni, meg sem merted érteni e férfiúi gőgnek, lázadásnak, 
szabadságnak harsány szavú költőjét . . . " A vers búcsúzó soraiban is 
azoknak a fejére mondott ítéletet lát, kik nem átallják Petőfit a jelen 
háború költőjeként idézni. 

Hatvany Lajos kegyetlenül nyílt leleplezéseivel visszaveszi az imperi-
alista háborútól Petőfit. És közel az idő, amikor a legméltóbb örökös, 
az új forradalom nyújtja felé a kezét. Álljon itt ennek bizonyságául 
Oláh Gábor Forradalom című költeményének néhány sora. A boldogan 
üdvözölt nagy történelmi robbanást ő kapcsolja össze elsőként, már 
október 31-én, szinte ösztönös természetességgel Petőfi nevével: 

Petőfi! Drága szellemed lenéz ránk, 
És tudjuk, hogy örül. 
A te lelkedből lobbant merész láng, 
Mely most szövétnekül 
Lobog egy talpra állott nép előtt. 

TAMÁS ANNA 

EGY FEJEZET PETŐFI UTÓÉLETÉBŐL 
1939: PETŐFI HALÁLÁNAK KILENCVENEDIK ÉVFORDULÓJA 

Petőfi a két világháború közti évtizedekben is kedvelt témája volt 
irodalomtörténészeknek, szépíróknak, publicistáknak, politikusoknak 
egyaránt. De Horváth János és Illyés Gyula kimagasló Petőfi-könyveit 
kivéve, e korszak nem nyújtott értékes, a Petőfi-irodalmat gazdagító 
műveket. Ennek az időszaknak Petőfi-értelmezése nem hasonlítható 
sem a Petőfi halálát követő, sem a felszabadulás utáni évtizedek Petőfi-
irodalmának eredményeihez. 

A húszas-harmincas évek politikai, ideológiai állapota alapvetően 
meghatározta a szellemi élet eseményeit. A két világháború közti évekre 
eső Petőfi-évfordulók nem annyira az összefoglaló, tudományos 


