
FERENCZI LÁSZLÓ 

Petőfi Sándor 

Mennyivel jellemzőbb egy-egy 
civilizáció írójára az, hogy mikor 
élt, mint az, hogy hol. 

(Illyés Gyula) 

A portré. „Halvány szikár arcza letörölhetetlen dacz kifejezé-
sét hordta magán mindig, semmi más árnyalat fölvételére 
nem volt képes; rendbeszedhetetlen sűrű haja felállt az ég 
felé; orra római szabású volt, de kissé hegyes; szemei bátrak 
és szögezők, homloka nyílt, ajkai szépek; csak mikor 
nevetett - és nevetése olyan volt, mint egy kínzotté, még a 
hangja is hozzá - olyankor tűnt ki egy a sorból kiálló hegyes 
fog felülről, mely valami daemoni kifejezést adott arczának: 
mikor megbosszantottam valamivel, ezzel a hegyes foggal 
szokta a fejemet megszúrni. - -

Mint egész modorában, úgy külviseletében is szerette 
Petőfi a geniális különbségeket. 

Frakk- és czilinderviselő kor volt az. A nemzeti szellem 
néha-néha egyet vonaglott az uralkodó divat ellen. A feltörő 
lángelmék még új divatokat is adtak a kortársaknak. 

Petőfi is kezdett magának új divatokat. Egyszer Csokonai 
prémes mentéjét vevé fel, s viselte világ bámulatára; máskor 
eszébe jutott virágos atlaszból varratni attilát, hozzá mond-
vacsinált hallatlan formájú pörge, de mégsem pörge kalapot 
tenni fel, hogy Pálffy egyszer azt mondta róla: »Mikor ez a 
Sándor elénk jön, mindig rajta van valami, hogy az ember 
vele álmodik«. Csakhogy ez a különcség neki mind illett, 
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mert nem kérkedett vele, nem tolakodott, az az ő ízlése volt, 
nem erőltette senkire. 

Ő volt az egyetlen ember, akinek soha czilinder a fején, 
frakk a testén nem volt és aki soha operába nem ment. — 

És még egy különcségére volt büszke Petőfi: arra, hogy se 
tudóstársasági, se Kisfaludy-társasági tagnak nem hagyta 
magát választani." 

A leírás, novella vagy mítosz hőse Petőfi Sándor, az el-
beszélője vagy megteremtője pedig az ifjúkori barát, Jókai 
Mór, a század legnagyobb magyar regényírója, akit az 
előbbi, egyik lelkes, hálás és egyszersmind adakozó kedvű 
versében „kietlen éjem hamvadhatatlan csillagáénak jósolt. 
A szenvedélyes ifjú költő, aki kifosztottnak, megcsaltnak 
érezte magát, mert a korban a barát szó már csak gúnyosan 
csenghet, úgy jövendölt, hogyjókai egy világ ellenében is hű 
marad hozzá, a majd korán elhalálozóhoz. Beteljesült a 
jóslat mindkét tagja. Négy évvel később Petőfi már nem volt 
az élők sorában, meghalt a magyar szabadságharc egyik 
utolsó csataterén, és barátja több mint fél évszázadon át 
őrizte emlékét és teremtette mítoszát. Együtt adtak jelentést 
a napnak, 1848. március 15-ének, közös felkészülésük 
művének, a magyar forradalom, majd szabadságharc nyitá-
nyának. 

A társadalmilag közös sikert, noha Petőfi volt kettőjük 
közt a rangidős, hamarosan súlyos és jóvátehetetlen szemé-
lyi konfliktus követte. Asszonyok miatt szakadt meg barátsá-
guk, a felszínen legalábbis, mert a túlélő Jókai művében az 
rendíthetetlenül virágzik tovább. Már Jókai sem helyeselte 
Petőfi házasságát 1847-ben. A választott és kikövetelt hitvest 
- a haladó közvélemény drukkolt a költőnek - csaknem 
csúnyának és ízléstelennek tartotta. De szelíd volt, és 
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hallgatott, és mint csontja velejéig liberális ember, nem 
igényelte a beleszólás jogát. Véleményét azonban aligha-
nem megértette barátja, és évekig lakótársa, hiszen még 
Petőfi esküvője után is egy lakásban laktak. És amikor Jókai 
bejelenti házasságát egy színésznővel, az egykori vándorszí-
nész, és színész múltjára mindig, rajongásig szeretett apja 
ellenében is büszke Petőfi, megszakít minden kapcsolatot 
barátjával, mert méltatlant vesz el . . . 

Baudelaire életművébe beletartozik Gautier hatalmas, 
dekoratív esszéje, mely valaha a Fleurs du Mal első posztu-
musz kiadását vezette be, és amelyet, ha tagadnak is, nem 
érvénytelenítenek az egymással is vehemensen vitatkozó 
értelmezések. Egyetlen magyar kiadónak sem jutott eszébe, 
hogy Petőfi verseit Jókai emlékezéseivel vezesse be, holott a 
„letörölhetetlen dacz" kifejezését Petőfi „halvány szikár 
arczán" éppen úgy Jókai őrizte meg, sőt talán ő festette is 
oda, mint ahogy Gautier őrizte meg Baudelaire aszkéta 
arcát. 

I. 

Az évszámok egybeesése néha merő véletlen, máskor meg 
követelődzően szimbolikus jelentőségű. Követelődzően, 
mert olyan összefüggésekre figyelmeztet, amelyeket nem 
lenne máskülönben ihletünk vagy bátorságunk megfon-
tolni. 

Walt Whitman 1818-ban született, Charles Baudelaire 
1821-ben, Petőfi Sándor 1823-ban. Amit ma, a 20. század 
utolsó negyedében, Magyarországon, modern vagy modern 
szellemű költészetnek érezhetünk, az tőlük vagy nyomuk-
ban - még ha ellenükre is - eredt. Baudelaire, Whitman vagy 
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Petőfi világa az utolsó másfél évszázad költészetének a 
világába tartozik. Aki lázad, ellenük lázad, és aki megtér, 
hozzájuk tér meg. Bírálat és hódolat egyaránt gazdagítja 
nemcsak az életmű, hanem a mű és az élet értelmezési 
lehetőségeit is. 

A francia irodalom sokkal elméletibb, mint az amerikai 
vagy a magyar, több a doktrína, a manifesztum - , és ezért 
sokkal látványosabb a Baudelaire-től való elrugaszkodás, és 
a hozzá való megtérés, mint Whitman vagy Petőfi esetében. 
A valóságban azonban Whitmannak nem kisebb a súlya 
Pound, Sandburg vagy Ginsberg formálásában, és Petőfinek 
Ady, Babits vagy Juhász Ferenc fejlődésében, mint Baude-
laire-nek a különböző, egymással annyira vitatkozó izmusok 
ösztönzésében. Annyi Baudelaire van, ahányan foglalkoztak 
vele, de annyi Whitman és annyi Petőfi is van. Amit Aragon 
mond, hogy Baudelaire-ről nem lehet úgy beszélni, hogy az 
ember akaratlanul is ne sértsen meg másokat, az Whitmanre 
és Petőfire is érvényes. És ez nem véletlen. Nem csupán a 
költészetnek abból a sajátosságából, ha úgy tetszik, közöm-
bösségéből fakad, hogy az utókornak szinte kínálja a 
belemagyarázási lehetőségeket. Hanem abból is, hogy mind 
Whitman, mint Baudelaire meghirdették az ön-ellentmon-
dás jogát. Petőfi nem. De 1842 és 1849 között, 7 év alatt, sok 
száz verset írt, és nem elhanyagolható mennyiségű prózát. 
Ebből a nagy terjedelmű életműből, melyben zseniális és 
kezdetleges keveredik, a méltatok a legkülönfélébb vonáso-
kat emelhették ki. Petőfi volt internacionalista és nacionalis-
ta. Volt optimista és pesszimista. Volt politikailag éretlen ifjú, 
és kora legtisztábban látó gondolkodója. Volt a zseni 
álarcába öltözött nyárspolgár, és volt őseredeti géniusz. 
Néha ugyanaz a méltató, szinte egyidejűleg, kétféleképpen 
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látja. Ady például, aki több motívumát, ötletét, képét vette át, 
mint azt általában sejtik, elhatárolja magát Petőfitől, mond-
ván: „mutatványos fátum nem kenyerem", hogy annál 
inkább azonosulhasson mindazzal, ami Petőfit az 1849-ben 
elbukó magyar szabadságharc talán utolsó csatájába vitte 
meghalni. 

Az 1855-ben megjelent Fűszálak kai és az 1857-ben 
kiadott Romlás virágaival Whitman és Baudelaire mélysége-
sen benne van az elmúlt másfél évszázad világlírájában. Az 
1849-ben meghalt Petőfi elsősorban nemzeti lírikus. Hár-
muk egymás mellett emlegetése már-már provinciális nem-
zeti gőgnek tűnhet. De volt az európai líra történetében egy 
pillanat, az 1850-60-as évek fordulóján, amikor Petőfi 
inkább benne élt a világirodalomban, mint két nagynevű 
társa, és erről már csak azért is káros lenne megfeledkezni, 
mert enélkül a sajátos petőfii szituáció csak kevéssé érthető 
meg. 

A tipológiai rokonság mindenesetre adott. Ahogy Baude-
laire, Michel Butor kifejezését kölcsönözve, egyfajta tengely, 
amelyen a költészet modernné válik, úgy Whitman és Petőfi 
is az, az amerikai, illetve a magyar költészet történetében. 
Lehetne emlegetni a közös mestereket is, Shakespeare és 
Shelley mindhármukat ösztönözte (igaz másokat is ösztö-
nöztek), és elmondható lenne, hogy mind Baudelaire, mind 
Petőfi figyelt Cabet-re és Heinére. De talán lényegibb 
rokonságról és különbségről van szó. 

A költészet megújulása, magyarázza T. .S. Eliot, mindig 
kapcsolatban van a köznyelvhez való visszatéréssel. A költői 
nyelv ugyanis megmerevedik, a köznyelv viszont állandóan 
változik. Az angol költészet történetében, hangsúlyozza 
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Eliot, Wordsworth visszatérése a köznyelvhez az egyik 
sorsdöntő fordulat. 

Amikor Wordsworth Párizsba siet, hogy tanúja legyen a 
világ megújulásának, azaz a francia forradalomnak, barátja 
és harcostársa, Coleridge, a 18. századi angol regény 
tapasztalata alapján kijelenti, hogy Fielding a maga nemében 
van olyan nagy művész, mint Homérosz vagy Shakespeare, 
azaz a regény ér annyit, mint az eposz vagy a tragédia, a 
műfajok évezredek óta felszentelt két királynője. Nem 
sokkal később a Németországban tartózkodó Benjamin 
Constant meglepetten veszi észre, hogy a német „fugitif' 
vers (Goethére és Schillerre gondol), egészen más, mint a 
francia; súlya van. Hiába beszélünk ma a líra különböző 
virágkorairól Sapphótól a 20. század közepéig, tudomásul 
kell vennünk, hogy a 18-19- század fordulójáig a lírának 
nincs esztétikai tekintélye. Ezt a tekintélyt csupán akkor 
szerzi meg, Angliában valamivel hamarabb, a kontinensen 
valamivel később, amikor a társadalmi regény kialakul. A 
személyes líra és a társadalmi regény a műfajtörténet 
ikertestvérei. 

Hogy a líra a tragédiával és az eposszal (illetve ezek 
különböző változataival) egyenértékű, sőt, ezeknél esetleg 
magasabb rendű is, azt, végső soron (noha, természetesen 
nem előzmények nélkül), az amerikai irodalomban Whit-
man, a franciában Baudelaire és a magyarban Petőfi bizo-
nyítja. Amikor Poe, aki Petőfivel egy évben halt meg, A 
műalkotás filozófiájában kijelenti, hogy a terjedelem ér-
tékprobléma, akkor a lírának, a rövid versnek, az öntudatát, 
sőt, tulajdonképpen a létjogosultságát védi meg. Mi köze van 
mindennek ahhoz, hogy a költészet visszatér-e vagy meg-
tér-e a köznyelvhez? A líra a köznyelvben találja meg, szerzi 
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meg, teremti meg azt az eszközt, mellyel önállóságát 
biztosíthatja mind az eposszal és változataival, mind a 
tragédiával, mind a prózával szemben. 

A magyar irodalomtörténet-írás jobbára restelkedve szo-
kott szólani arról a szégyenletes tiszteletről, amellyel Petőfi 
Béranger-nak adózott. Holott ez a szégyen a 19. század első 
felében szinte egyetemes: Stendhal, Sainte-Beuve, Goethe, 
Chamisso, Heine, Belinszkij és Poe osztoznak benne. Ecker-
mann szerint Goethe úgy látta, hogy Béranger adta vissza a 
franciáknak Waterloonál megrendült öntudatukat. Stendhal 
szerint nem volt olyan, a francia közvéleményt érdeklő 
esemény, amellyel Béranger ne foglalkozott volna. Cha-
misso fordította. Belinszkij szerint Béranger világköltő, 
mert egyetemes problémákkal foglalkozik, így az 1830-
31-es lengyel felkeléssel is. 

Mit akart Béranger? 
Waterloo után elsődlegesen nemzeti költészetet akart 

teremteni. 1818 után pedig, amikor a győztes hadseregeket 
kivonták Franciaországból, meghirdette a népek testvérisé-
gét. A Royal Society a tudósok, Diderot a filozófusok, 
Béranger a népek testvériségét vallja. 

Mit csinált Béranger? 
A chansont irodalmi rangra emelte, és a napi aktualitást 

bevitte a költészetbe. 
Sainte-Beuve őrizte meg az alábbi történetet: 
„Un academicien-poète, à qui Béranger, encore inconnu, 

parlait un jour de ses idylles et du soin qu'il y prenait de 
nommer chaque objet par son nom sans le secours de la 
Fable, lui objectait: - Mais la mer par example, la mer 
comment direz-vous? 

- Je dirai tout simplement la mer. - Eh quoi? reprit 
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1 'academien qui n'en revanait pas, Neptune, Thétis, Amphit-
rie, Nérée, de gaité de coeur vous retranchez tout cela? -
Effectivement, ajouta Béranger." 

[„Egv akadémikus-költő, akinek a még ismeretlen Béran-
ger egy nap idilljeiről beszélt, és arról a szándékáról, hogy 
minden tárgyat a saját nevén, a Mese segítsége nélkül 
nevezzen meg, ellene vetette: »De a tengert például, a 
tengert hogyan nevezi?« - »Egyszerűen azt mondom, hogy 
tenger.« - »Hogyan? - szólt az akadémikus, aki nem tért 
magához - , Neptunus, Thétis, Amphitius, Néré, mindezt 
könnyű szívvel elhagyja?« - »Igen« - válaszolta Béranger."] 

Mindaz, amit Béranger-ről tisztelői elmondtak, Petőfiről 
is elmondható. A magyar nemzeti öntudat megteremtője 
vagy visszaadója (és ez különösen a szabadságharc bukása 
után látszik). Nemigen volt olyan, a magyar közvéleményt 
foglalkoztató esemény, mellyel ne foglalkozott volna, és 
világköltő volt, mert egyetemes problémák iránt is érdek-
lődött. 

Mit jelent a köznyelv esztétikai szempontból? 
Petőfi képzeletét sokat foglalkoztatta a tenger. Szerette 

volna látni, és nem láthatta. Benne a puszta, az Alföld, a 
rónaság, melyben annyit barangolt, kelti a tenger képzetét. 

,A messzeségbe nyúló rónaságot, 
e száraz tengert, halvány köd födé" - írja a Tündérálom-

ban. 
Hallatlanul erős metafora. Tessék azt elképzelni, hogy „a 

rónaság száraz Neptunus". Érzékelhetetlen, sőt értelmetlen. 
Mi az, hogy száraz Neptunus? A mitologikus nyelv az elvont 
felé viszi a költészetet. Neptunust nem lehet látni. A tengert 
lehet. És a száraz tengert is. A nyelv a dolgok, a tárgyak 
megnevezésével konkréttá, és az új lehetőséget adó metafo-
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rák miatt érzékletessé válik. Elmarad a „mint", a hasonlat 
hagyományos „kötőanyaga". Az üj nyelv, éppen konkrétsága 
miatt, teszi lehetővé a tömörséget, sőt az elliptikus szerkesz-
tést is. Ugyancsak a Tündérálombán írja: „oh, lassan szállj, és 
hosszan énekelj, / Haldokló hattyúm, szép emlékezet". A 
kép forrása Shelley; de Petőfi azt radikálisan átalakítja 
nemcsak az angol és a magyar nyelv szerkezete, hanem a 
„mint" elhagyása miatt is. 

A „száraz tenger" zseniális költő zseniális találata. A 
„tenger" szó ugyanis „elönti" a korabeli magyar költészetet. 
Még Petőfi is használja ügyetlenül. Sőt, a nagy kortárs, 
Baudelaire is. Mert a l ' Homme et la Mer a szigorúan meg-
szerkesztett Fleurs du Mal talán leggyengébb darabja. 

A köznyelv költőivé való tétele, s a köznyelvből készített 
költészet nemcsak azt jelenti, hogy a költő egy klasszikus 
műveltséggel nem rendelkező olvasóközönség számára is 
érthetővé, felfoghatóvá válik - azt is jelenti, és ez nagyon 
fontos a költészet szociális szándéka miatt, de ez önmagá-
ban még csak szándék - , hanem azt is jelenti, hogy a 
költészet belső ereje megnő. Megenged egy olyan technikát, 
melyre a korábbi költészet még csak nem is gondolhatott. 

Visszatérés a köznyelvhez - egyaránt jellemzi Words-
worth-t, Béranger-t, Heinét és Petőfit, és a példákat még 
hosszasan lehetne sorolni. De e „visszatérés" mindenütt 
mást jelent. 

A klasszicista és urbánus 18. századi angol költészet elleni 
reakcióként a francia forradalom és a kezdődő ipari forrada-
lom korszakában Wordsworth-nél a köznyelv a természet 
költői birtokbavételét jelenti. Béranger-nál a forradalom 
osztatlan és egységes Franciaországa után, illetve Waterloo 
után egy agitatív, polgári értékeken alapuló nemzeti költé-
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szet megteremtését szándékolja. Heinénél szintén társa-
dalmi-politikai motívumok játszanak közre. És mindhár-
muknál a megelőző költői gyakorlat többé-kevésbé radiká-
lis tagadását is jelenti. 

Petőfi esetében részben azonos, de részben sokkal funda-
mentálisabb, vagy ha másként tetszik, sokkal primitívebb 
kérdésekről van szó. Petőfi 1823-ban született a magyar 
királyság területén, melynek uralkodója, örökletes jogon, 
Ausztria császárja volt. Amikor Petőfi 1842-ben első figyel-
met érdemlő verseit írja, Magyarországon a hivatalos nyelv 
nem a magyar, hanem a latin. Elvi indokolás szerint azért, 
mert a magyar nem elég fejlett. Évtizedek óta folynak a 
csatározások a magyar nyelv teljes és feltétlen elismertetése 
érdekében, és a küzdők tudatában még élénken él az az 
évtized, amikor a semleges latint az éppen nem semleges, 
mert a beolvasztást elősegítő némettel kívánták felváltani. 

1844-ben, tehát abban az évben, amelyben Petőfi két első 
remekművét, A helység kalapácsát és a János vitézi, ezt a két 
lírába hajló epikai művet megírta, vált a magyar nyelv 
hivatalos és még inkább teljes jogú nyelvvé. Természetesen 
nem azért, mert Petőfi ezt a két költeményt megalkotta. És 
még az sem feltételezhető, hogy Petőfi szántszándékkal 
azért írta volna ezeket a költeményeket, hogy az országgyű-
lésen folyó küzdelmet befolyásolja. De a két esemény végső, 
történeti értelemben mégsem véletlenül egyidejű. A radiká-
lisan új költői nyelven megszólaló költő akkor indul, amikor 
a nyelv jogi helyzete alapvetően megváltozik.' A nyelv 
kérdése, Petőfinél konkrétan is, politikai és társadalmi 
kérdés. Egy 1847-es versében, amikor a költő politikai 
szerepét kívánja hangsúlyozni a többé-kevésbé örökletes 
politikai tényezők mellett, illetve ezekkel szemben, Petőfi 

111 



FERENCZILÁSZLÓ 

kijelenti, hogy a magyar nyelv megmentése és érvényre 
juttatása nem a rendi politikusoknak, hanem költőknek 
köszönhető. Éppen a nyelv kérdése bizonyítja, hogy a 
költészet új politikai, társadalmi tényező. 

II. 

Nagyjából az idő tájt, hogy Wordsworth a köznyelv felé 
fordul, Saint-Amant szinte teoretikusan meghirdeti: „... le 
droit des Poètes / marche d'un pas égal à celui des 
prophètes". [, A költők joga a próféták jogával egyenértékű."] 

Klasszicisták és romantikusok, André Chénier vagy Shel-
ley között nincs lényeges különbség, bizonyította minden 
kétséget kizáróan Francis Scarfe. Mindketten a világ öntu-
datlan törvényhozóinak nevezik a költőket. 

De a forradalom előtti és a forradalom utáni helyzetben 
van különbség. Chamisso műveit bevezetve Walzel ele-
mezte lényegében helyesen (és az árnyalatnyi pontosítási 
kísérlet itt nem lenne helyénvaló) az André Chénier és 
Béranger politikai költészete közötti különbséget: „II ne 
s'agit plus de grandes pensées politiques développées 
d'une manière abstraite: telle était la manière de Chénier; 
c'est 1 ' individu qui est confronté avec la situation politique, 
et ce sont surtout des conséquences sociales qui sont tirées 
de cette confrontation." [„Nincs többé szó némiként abszt-
rakt módon kifejtett nagy politikai gondolatokról, ahogy ez 
még Chénier-t jellemezte; az egyén áll szemben a politikai 
helyzettel, és főként társadalmi következtetéseket von le 
ebből a szembenállásból".] 
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Chamissót a német társadalmi jellegű költészet kialakítá-
sában nagy szerep illeti meg, Heine is becsülte és tanult tőle. 

Petőfi évtizedében, és az azt megelőző évtizedben, tehát 
1830-tól, ha a Bourbonok elűzését, és 1832-től, ha az angol 
fejlődést annyira meghatározó Reform Bilist vesszük alapul, 
három nagy társadalmi indíttatású irodalmi tendenciát 
figyelhetünk meg. Az irodalmi saint-simonizmust, mely 
olyan kiváló művészeket is érint, mint Victor Hugo, Sand 
vagy a Dupont-ról cikket író Baudelaire. A viktoriánus-kora-
beli reformirodalmat, mely olyan ellentétes felfogású szer-
zőket is áthat, mint Dickens (akit Petőfi minden kritikán 
felül álló szerzőnek tartott), Disraeli, aki A falu jegyzőjet 
ösztönözte, Carlyle, és végül a német politikai költészet. 
Negyedikként megemlíthető még az orosz politikai iroda-
lom, főként ahogy Belinszkij, a forradalmi demokrata 
kritikus és esztéta írásaiban testet ölt. (Ez Magyarországon 
akkoriban még ismeretlen volt.) Mind a három (vagy mind 
a négy) tendenciát rokonszenv fűzi a francia forradalomhoz, 
amelyhez azonban nem közvetlenül kapcsolódik, hanem 
közvetve, oly módon, hogy a francia forradalmat tagadó -
olykor már a Szent Szövetséget is megelőző - ellenforra-
dalmi ideológiákat elveti. Elég csupán arra utalni, hogy 
Disraeli a francia forradalomról szóló eposz megteremtésé-
ről álmodott, és hogy Chamisso emigráns létére sem 
rokonszenvezett az ellenforradalommal. 

Ez az új irodalom politikai kérdések helyett egyre hangsú-
lyosabban társadalmi kérdések iránt kezdett érdeklődni. Az 
új problémákat igen élesen exponálta Carlyle a Past and 
Presenthen, különösen abban a passzusában, melyet Engels 
is idézett a könyvről írt kritikájában: „Egymillió éhes mun-
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kás felkelt, kivonultak az utcára és - ott álltak. Mi mást is 
tehettek volna? Sérelmeik és panaszaik keservesek, elvisel-
hetetlenek voltak, dühük pedig jogos; de ki az oka minden-
nek ... Óh, bárcsak alakot öltene ez az átkozott lidérc", 
mondja Carlyle, és Engels hozzáteszi: „társadalmi bajokat 
nem lehet úgy eltörölni, mint ahogy a királyságokat és 
kiváltságokat eltörlik". 

A viktoriánus korabeli irodalom tendenciáit egyik legu-
tóbbi kutatója, Patrick Branlinger, így foglalta össze: „litera-
ture is or can be an instrument of social amelioration, at the 
same time that it is shaped'by social events", [,Az irodalom, 
miközben a társadalmi események alakítják, a társadalmi 
viszonyok megjavításának eszköze vagy eszköze lehet."] 

És ez az, ami lényegében általánosítható. Általánosítható, 
azaz a fontos különbségek zárójelbe tehetők, mind az egyes 
irodalmak között, mind az egyes irodalmakon belül, hiszen 
én most nem a harmincas-negyvenes évek eszmetörténetét 
írom, hanem a sajátos petőfii pillanatot szeretném érzékel-
tetni. Mert van egy ilyen sajátos petőfii pillanat, amelyet 
többféle körülmény teremt meg. 

Nemzedékének nagy írói körül - a már említett Baude-
laire és Whitman mellett idetartozik Renan, Turgenyev, 
Flaubert vagy Leconte de Lisle is - , Petőfi az egyetlen, aki 
jelentős életművet hoz létre 1848-ig, vagy az 1848-49-es 
forradalmak bukásáig. Kész mesterként akkor lép fel, ami-
kor nemzedéktársai még csak készülődnek, még ha magas 
szinten készülődnek is, mint például Baudelaire. A harmin-
cas-negyvenes évek fordulóján mintha lenne valami űr az 
európai irodalomban. Az angolok panaszkodnak is erről, 
és Franciaországban az Hugo-Lamartine-nemzedék (1820) 
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után még nem érett be igazán eredeti tehetség. Ez az a 
pillanat, amikor Poe novelláit Baudelaire népszerűsíteni 
kezdi. Dolgozik még, és remekműveket alkot Hugo vagy 
Heine, de aki közvetlenül a negyvenes évek problémáiról, a 
negyvenes évekbe szinte beleszületve beszélne, erre -
magas szinten - Petőfi az egyetlen precedens. 1844-ben úgy 
lép Hugo vagy Heine mellé, ahogy 1918 után az ifjú 
dadaisták vagy szürrealisták lépnek Gide, Valéry vagy Clau-
del mellé, vagy Szabó Lőrinc és József Attila Babits és 
Kosztolányi mellé. Nem érvényteleníti őket, de az új pillanat 
új prolémáit minden előzetes - akár saját - hagyományhoz 
való kötődés nélkül fejezi ki. 

Amikor a 21 éves Petőfinek 1844-ben megjelenik első 
kötete, addigra a Saint-Martin-i igény az európai költészet-
ben mélységesen meggyökeredzett, ami együtt járt egyéb-
ként, paradox módon, Saint-Martin nevének és művének 
csaknem teljes elfelejtésével. 1846-ban Baudelaire elveti a 
gyerekes 1 ' art pour 1 ' art irányzatot, mely a saint-simonista 
ideológia ellen védekezik, és amely nem tévesztendő össze 
a puskini l 'ar t pour l'art-ral, mely védelmet jelent a cári 
irányított művészettel szemben. 

Petőfi az első pillanattól kezdve hirdeti, hogy a művésze-
tet a társadalom határozza meg, és főként azt, hogy a 
művészetnek társadalmi-politikai tevékenységet kell betöl-
tenie. 

A Saint-Martin-i illuminista igény nála világi, politikai, és 
radikális értelmezést kap: 
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Pusztában bujdosunk, mint hajdan 
Népével Mózes bujdosott, 
S követte, melyet isten külde 
Vezérül, a lángoszlopot. 
Újabb időkben isten ilyen 
Lángoszlopoknak rendelé 
A költőket, hogy ők vezessék 
A népet Kánaán felé. 

Előre hát mind, aki költő, 
A néppel tűzön-vizen át! 

A Saint-Martin-i igénynek ez forradalom előtti, és jövő-tu-
datú megfogalmazása. Ugyanennek az igénynek forradalom 
utáni, múlt-tudatú, és az aktivitással ellentétben szemlélődő 
jellegű megfogalmazása a Fároszok, Baudelaire egyik legis-
mertebb verse. 

A harmincas-negyvenes évek irodalmát a reformok kér-
dése mélységesen izgatja. A negyvenes években a magyar 
polgárság egyik nagy problémája az, hogy a nemesség 
önként lemond-e előjogairól. 

Magyar és európai összefüggésbe helyezve Petőfi 1847 
februárjában írt verse, A nép nevében, különösen érdekes. 

Még kér a nép, most adjatok neki! 
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, 
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? 

Szembeötlő Petőfi dialektikája. Nem idegenkedik a felül-
ről jött reformoktól. Elfogadja azokat. De ezek elmaradása 
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esetén a forradalmat egyértelműen követeli. És ebben 
különbözik számos kortársától. Az angol reformátorok 
végső soron a forradalom leszerelését igénylik abban az 
országban, amely Saint-Simon értékelése szerint megérett a 
proletárforradalomra. Béranger 1848-ban elhallgat, sőt, már 
1830 után is úgy gondolja, hogy át kell alakítani chansonjait. 
1848-ban hallgatása olyan feltűnő, hogy tisztelői egy Béran-
ger-verset hamisítanak, melyet lelkesen olvas a Berlinben 
tanuló svájci diák, Amiel, és amelyet Petőfi, mint Béranger 
egyik legfontosabb versét, fordítja magyarra. Heine, a 
Takácsok, költője, igenli a forradalmat, de a kultúrát félti 
tőle. 

Az egyes országok, illetve ezek reprezentánsai között 
azonban alapvető a különbség, mit elhanyagolni nem 
szabad. Angliában, Franciországban és bizonyos fokig Né-
metországban, már a proletárforradalom lóg a levegőben. 
Belgiumban a saint-simonizmus és a fourrier-izmus már 
beépült a hatalomba. Azon a februáron, mikor Marx és 
Engels Brüsszelben, belga munkások között, a Kommunista 
Kiáltványt adják ki, Petőfi Magyarországon a feudalizmus 
felszámolására buzdít. 

A kérdés azonban mégsem intézhető el azzal, hogy Petőfi 
nem azt a típusú forradalmat igényli, melyet Marx és Engels 
követel, melyet Heine kétértelműén támogat, és amelyet az 
angol reformátorok elkerülni igyekeztek. Európa ugyanis 
egységes. És ezt nemcsak az bizonyítja, hogy az olasz 
felkelés, majd még inkább a párizsi forradalom a magyar 
forradalom és szabadságharc közvetlen előzménye és ihle-
tője. Az is bizonyítja, hogy az ipari forradalom, ha lassan is, 
de eljut Magyarországra. 
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Itt azonban egy kis kitérő kívánkozik. Van Petőfinek egy 
rendkívül népszerű, sokat idézett verse, az Egy gondolat 
bánt engemet című. 1846-ban írta. Gyakran emlegették, 
főként azért, mert Petőfi ebben (is) megjósolta korai végét, 
és hogy a világszabadságért fog meghalni. Ez a szívesen 
szavalt vers azonban szinte a legutóbbi időkig ismeretlen 
maradt. A beteljesedett jóslat elfeledtette az olvasókkal, 
hogy egyedülálló versről van szó Petőfi életművében. Itt és 
csak itt írja le a „világszabadság" szót, itt és csak itt lép „síkra" 
a rabszolga-nép „piros zászlókkal". A piros zászlók és a 
világszabadság feltételezik egymást. Lehet azon meditálni, 
hogy a piros zászlók és a világszabadság miért egyedi 
jelenség Petőfi költészetében. De az kétségtelen, hogy a vers 
bizonyítja Petőfi tájékozottságát, azonosulásig menő tájéko-
zottságát az európai társadalmi problémákban. Egyébként 
ez a rendkívül egyszerű, elvileg első olvasásra megérthető 
vers - szerkezetileg, stilisztikailag rendkívül bonyolult 
alkotás - , „míves" munka, а Г art pour 1 ' art legszélsősége-
sebb hívének is becsületére válnék. 

A 19. századi kapitalizmus ipari forradalmának a vasút a 
jelképe. A vasút, amelytől Goethe a német egység megte-
remtését reméli. És Marx 1854-ben a pánamerikai vasút 
megépítését a világtörténelemben beállott fordulatnak ne-
vezi. 

A 19. század első felében a vasúthoz való állásfoglalás 
alapkérdés. Weustenraad (1805-1849), a belga költészet 
egyik megteremtője, aki a Chant du Proletaire (A proletár 
éneke) című versében így ír: „Gloire à toi, Saint-Simon, seul 
vrai dieu de ta race" [„Dicsőség Néked, Saint-Simon, fajtád 
egyedül igaz istene"] - ünnepli a vasutat. Grillparzer viszont 
a szellem három ellenségének a vasutat, a kölcsönt és a 
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jezsuitákat tartja. Lénau habozik, hogy vajon a vasút köze-
lebb visz-e a szabadsághoz. Heine kolumbuszi fordulatnak 
tekinti. Karl Beck, akit Petőfi személyesen is ismert, a 
különböző közösségek „eljegyzési gyűrűjének" nevezte a 
vasutat. Petőfi így ír: 

Száz vasútat, ezeret! 
Csináljatok, csináljatok! 
Hadd fussák be a világot, 
Mint a testet az erek. 

Ezek a föld erei, 
Bennök árad a műveltség 
Ezek által ömlenek szét 
Az életnek nedvei. 

Miért nem csináltatok 
Eddig is már?... vas hiányzott? 
Törjetek szét minden láncot, 
Majd lesz elég vasatok. 

Tehát a nemzeti függetlenséget igénylő Petőfi az ipari 
forradalmat is igényli, és ez a két igény költészetében, noha 
eltolódó hangsúlyokkal, elválaszthatatlan egységet alkot. És 
noha a „világszabadság" szó nem szerepel a versben, a 
földet vérerekként behálózó vasút annak a jelképe. 

Korniss Gyula figyelmeztet arra, hogy Az apostolban 
Petőfi a fejlődésgondolat egyik legpregnánsabb kifejezését 
adja: 
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A szőlőszem kicsiny gyümölcs, 
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. 
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs, 
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár 
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, 
Amíg megérik? ez belékerül 
Évezredek vagy tán évmiljomokba, 
De bizonyára meg fog érni egykor, 
És azután az emberek belőle 
Világvégéig lakomázni fognak. 

1848 őszén írta ezt a lírai-drámai költeményt. Nem sokkal 
azután, hogy súlyos személyi-politikai kudarc érte, megbu-
kott - szülőhelyén - a nemzetgyűlési választáson. Ugyanez 
idő tájt gyötrő kételyei voltak a forradalom menetét illetően 
is. 

De - és ez alapvető kérdés - a fejlődésgondolatról akkor 
sem mond le. A fejlődésgondolatot fel lehet használni a 
forradalom ellen, de fejlődésgondolat nélkül nincs forra-
dalmi ideológia. Itt jegyzem meg, hogy a századforduló 
idején az egyik legkitűnőbb magyar történész (Márki Sán-
dor) úgy látta, hogy Az apostol a kezdődő szocializmus 
jegyében született meg. 

Összefoglalva az elmondottakat: 
A köznyelvhez forduló Petőfi a költészet új technikáját 

teremti meg. Ez a fordulat a sajátos magyar helyzet miatt 
egyszerre nemzeti-politikai és társadalmi-forradalmi állás-
foglalás. Petőfi osztozik a megelőző fél évszázad hitében, 
mely szerint a költőt a próféta rangja illeti meg, és egyidejű-
leg lesz a nemzeti függetlenség, az antifeudális forradalom 
és az ipari forradalom szószólója. 
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A nemzeti kérdést Petőfi költészetéről leválasztani nem 
lehet. iMélységesen áthatja ugyanis valamennyi egyéb mon-
danivalóját is. És ha most mégis leválasztom, ezt csupán a 
könnyebb megértés kedvéért teszem. 

Whitman öt, Baudelaire két évvel idősebb, mint Petőfi. 
A Fűszálak hat, a Romlás virágai pedig nyolc évvel azután 
jelentek meg, hogy Petőfi eltűnt a segesvári csatatéren. 

Az induló Baudelaire egyetért az érett, noha nála fiatalabb 
Petőfivel. Az érett Baudelaire, ahogy az a Fleurs du Mal és 
egyéb művei alapján megítélhető, alapvetően különbözik 
tőle. Két vagy még inkább három kardinális kérdés miatt. 

Először: a Fleurs du Mal tagadja a fejlődéselvet. 
Másodszor: Ha a Balzacból és Stendhalból levont eszté-

tika közelíti is Petőfihez, a Stendhal- és Balzac-mű konkrét 
jelenléte távolítja tőle. Mert Petőfi a verset teszi vándorló 
tükörré és naplóvá, és az ő költészete éppen úgy feltérké-
pezi Magyarországot, mint Balzac regénye Franciaországot. 
Baudelaire Balzacot a modern élet Homéroszának nevezi, 
de a balzaci mű új módszerekre kényszeríti. Baudelaire azt 
írja összegzően, hogy „Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux 
orage". Petőfi, akit nem köt sem balzaci, sem stendhali 
regény, ugyanezt versek sorozatában részletezi, érzékelteti. 
(A balzaci és stendhali regény az ábrázolás, elbeszélés, 
bemutatás elhagyására készteti Baudelaire-t.) Petőfi leíró 
versei költészetének legjava terméséhez tartoznak. Mind-
ketten, Baudelaire és Petőfi is mélységesen önéletrajzi 
lírikusok, és ez egyik alapvető újdonságuk a líra világtörté-
netében. Csak míg az egyik csupán az önéletrajz tanúságait 
mondja el, addig a másik Íírai versek százaiban írja meg a 
maga Dichtung und Wahrheit\éx.. 

Harmadszor: Petőfi mögött nincs az a klasszicista, boi-
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leau-i-racine-i esztétika, amely Baudelaire-t egyszerre ta-
szítja és inspirálja. Baudelaire technikai újat-keresése a 
romantikával szemben visszatérés a nagy 17. századi ősök-
höz. Petőfi tanul a korábbi magyar költészettől, közvetlen 
elődjeivel szemben olykor Gvadányira, Csokonaira vagy a 
népköltészetre hivatkozik, de nála minden új: eredendően 
új. Semmiből teremtés. Hogy az újítás olykor visszatérés is, 
azt a magyar költészetben Petőfi művének gazdagsága és 
sokszólamúsága igazolja majd - az utókornak. 

A motívum-egyezéseket vagy hasonlóságokat Baudelaire-
nél és Petőfinél bőségesen lehetne idézni. Mindketten 
verset írnak a költő pipájáról (egyiküknek sem sikeres 
alkotása). írnak képzőművészeti alkotás hatására - a cigá-
nyokról. A „siècle vaurien" [hitvány, semmirekellő század] 
kifejezés (a 19. századra értve) Petőfinél szinte soronként 
előfordul. Vagy az ősz, a „haldokló" természet petőfii 
dicsérete Baudelaire-től sem idegen. Vagy megemlítendő az 
is, hogy Petőfi, aki sohasem volt alkoholista, a bú-feledtető 
bornak nem kevésbé áldoz verseiben, mint a Vin (Bor) 
ciklus Baudelaire-je. 

Csaknem száz éve, hogy Imre Sándor szép tanulmányban 
szembesítette Whitmant és Petőfit. Whitman és Petőfi között 
alapvető egyezés, hogy mindketten egy közösség, egy nép, 
egy nemzet (kontinens vagy ország: mindegy!) nevében 
beszélnek. De az első különbség már itt adódik közöttük. 
Whitman egy intézményeire büszke ország büszke fiaként, a 
jeffersoni hagyomány és gyakorlat nevében beszél. A közös-
ség, amelynek nevében megszólal, létező, a múltban már 
kialakult közösség; Petőfi viszont úgy szólal meg, hogy az 
uralkodó intézmény-rendszert radikálisan kívánja átalakíta-
ni, és a közösség, amelynek a nevében beszél, az ő 
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költészetében formálódik meg először. Mindketten demok-
raták és ezért jellemző motívum-egyezés, hogy mindketten 
a közkatonák dicséretét zengik, Petőfi a szabadságharc 
idején, Whitman Lincoln emlékének szánt nagy költemé-
nyében. És mint következetes demokraták, szabadság-esz-
ményeiben olykor túlzásokra is ragadtatják magukat. 

Whitman az amerikai költői öntudat megteremtője, Petőfi 
a magyaré. Érdekes megfigyelni, hogy Petőfi, a feudalizmus 
ádáz gyűlölője mennyire rajong a magyar középkorért, azaz 
a magyar feudalizmus virágkoráért. Kritikája tehát nem 
múltbeli, hanem jelenkori és jövőbe irányuló kritika. 

Whitman is, Petőfi is bíznak a haladásban, a testvériség-
ben és a technikai fejlődésben. Ugyanakkor mindhármukra, 
azaz Baudelaire-re, Whitmanre és Petőfire egyaránt jel-
lemző a halálközelség. Talán nem tévedek nagyon, ha azt 
állítom, hogy a halál-tudat és halál-élmény a 19. század 
derekán senkinél sem olyan intenzív, mint e három nagy 
lírikusnál. A Baudelaire-szakirodalom erről jócskán beszél, 
és a Fleurs de Mal „le Mort" ciklusa miatt kényszerül is erre. 
Sokkal kevésbé beszélnek erről a másik két költő esetében. 
Mintha a demokrácia költőinek, a fejlődésgondolat híveinek 
nem illene mélységesen átélniök a halált; vagy mintha az 
ócska romantikus kellékként elintézhető lenne. 

Petőfi életműve akkor fejeződik be - és ezt nem lehet 
eléggé hangsúlyozni - amikor Baudelaire-é és Whitmané 
lényegében elkezdődik. És amíg Baudelaire és Whitman 
főműveiket írják, Petőfi jelen van az európai költészetben, 
egy-másfél évtizedig. 

Nem Heine lelkes szavaira gondolok, amiket Kertbeny, 
Petőfi hűséges híve és fordítója szinte kicsikart tőle. Nem is 
Carlvle hasonló módon kierőszakolt nyilatkozatára, még ha 
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utalni lehetne is arra, hogy az angol filozófus Wnitman első 
hívei közé tartozott. Udvariassági gesztusok ezek, melyek -
ha netán őszinték is - jelentőség nélküliek. És még az sem 
lényeges, hogy Hugo egyik versének (Carte d'Europe) 
példatárában Petőfi is szerepel. Fontosabb ennél az, hogy 
Franciaországban több könyv és tanulmány jelenik meg 
róla, és hogy németre meg olaszra versengve fordítják. 

Figyelmet érdemel Charles Louis Chassin, Petőfi első 
biográfusa, aki egyébként az olasz állapotokról és Edgar 
Quinet-ről is írt könyvet. Ez a jól tájékozott és rokonszen-
vező életrajz megemlíti, hogy a cigányok helyzete Magyaror-
szágon kedvező volt, sokkal kedvezőbb, mint Európában 
általában. Hivatkozik Liszt zenéjére, Barabás festményére és 
Petőfi versére is. Abban semmi meglepő nincs, hogy Puskin 
azonos tárgyú elbeszélő költeményéről nem tud, de nem 
említi Baudelaire Bohémiens on voyage című szonettjét 
sem, mely már a Fleurs du Mal első, 1857-es kiadásában is 
szerepelt, és melyet feltehetően Callot metszete inspirált. Ez 
annál érdekesebb, mert Chassin, ha módja van rá, utal az 
analógiákra, így a Contemplations (Hugo) egyik darabja és 
az Egy csárda romjai című Petőfi-vers között. De 1862-ben 
Baudelaire még ismeretlen. Kár lenne Chassint és a francia, 
olasz vagy német méltatőkat vagy fordítókat elfeledni. A 
perdöntő bizonyíték Petőfi jelenlétére mégis, azt hiszem, 
Amiel és Nietzsche. 

Amiel jelentősége egyre nő az időben. Naplóinak folya-
matban levő teljes kiadása részben ezt bizonyítja, részben 
ezt segíti elő. Ezek harmadik kötetében emlegeti Petőfit. Az 
1856-60-as éveket átfogó gyűjtemény különlegesen érde-
kes. Ötnegyed század tapasztalata alapján elmondható, hogy 
Amiel svájci „őrhelyéről" meglepően tájékozott volt a kor-

1 2 4 



PETŐFI S A N D O R 

társi világirodalomban. Mint minden tanú, ő is rengeteg 
mára elfeledett, főleg hazai szerzőt olvasott. De ugyanakkor 
igen jó ösztönnel és ízléssel bukkant rá az igazi nagyságokra. 
Browningot, Baudelaire-t, Emersont, Turgenyevet emle-
gette többek között. A napló tanúsága szerint ebben a három 
és fél évben két igazán mély művészi élménye volt: Poe és 
Petőfi. 

1857. március 3-án jegyzi fel naplójába: „Kőltői bemutatá-
sok. Madame Blanchecotte, az angol költő Browning, a 
magyar Petőfi voltak a fénypontok." 

I860, május 12-én a délelőtti bejegyzés szerint Petőfit 
kezdte olvasni. Majd napi teendőiről számol be. Ezt követi 
egy újabb bejegyzés: „(Soir) Continué Petőfi (recueil fait 
par Kertbény): rapproché de Korner, de Durand, Malfiatre, 
Chatterton, ce grand poète hongrois, fils du boucher 
comme Shakespeare, vagabond, soldat, compense, mendi-
ant jusqu'à dix-neuf ans, célébré à vingt, devent lequel à 22 
ans se lève tout le théâtre de Pesth comme a 1 ' entrée d'un 
souverain, disparu à 25 ans (le 31 Juillet 1849), dans la 
grande bataille de Schässburg, et qui a laissé 3000 poésies 
(chansonnettes, légendes, poemes, stc.) Quel météore! 
Petőfi est éminemment génial, spontané, libre comme la 
cavale indomptée, sincere et bouillant. Fougue, malice, 
passion, gaieté, enthousiasme, reverie, tous les tons réson-
neat francs, toutes les émotions jaillissent de source. Cette 
inspiration a quelque chose de sauvage, de brusque, de 
varié, d'éclatant qui est, parait-il, le natural hongrois. L' 
amour, la guerre, la patrie, le vin, la liberté expriment tour 
à tour leurs transports par cette voix souple et sonore." 
[„(Este) Folytattam Petőfit (Kertbeny válogatásában): Kör-
nerhez, Durandhoz, Malfiâtre-hez, Chattertonhoz hasonlít-
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ják ezt a nagy magyar költőt, aki mészáros fia volt, mint 
Shakespeare, tizenkilenc éves koráig kóborló vándor, kato-
na, színész, koldus, húszéves korában híres ember, huszon-
két éves korában, ha megjelent Pesten a színházban, mintha 
egy uralkodót köszöntenének. Huszonöt éves korában 
(1849. július 31-én) eltűnt a segesvári nagy csatában. 3000 
verset (dalocskákat, regéket, poémákat stb.) hagyott hátra. 
Micsoda üstökös! Petőfi a legmesszebbmenőkig zseniális, 
spontán, szabad, mint a betöretlen paripa, őszinte és 
forrófejű. Indulata, kajánsága, szenvedélye, vidámsága, lel-
kesedése, álmodozása - minden oldaláról őszintének hang-
zik, úgy fakadnak ki belőle az érzelmek, mint víz a forrásból. 
Ihletettségében van valami vad, nyers, változatos és lángoló 
- úgy tűnik ilyen a magyar természet."] 

Olyan szöveg ez, amely megérdemli az elemzést. Chatter-
ton, a 18. századi angol költő, a tragikus költősors első 
modern reprezentánsa. A kontinensen Vigny teszi népsze-
rűvé nevét. Durand mára teljesen elfelejtett svájci lírikus, és 
Korner, illetve Malfiâtre nevét sem jelzi ténylegesen az 
irodalomtörténet. A családfa, amit Amiel Petőfi köré rajzol, 
mai szemmel nagyon kétes értékű. Igaz, ha csak hasonlat 
erejéig is, rögtön utána Shakespeare következik. Mégis a 
portré, amit Amiel Petőfiről fest, két szempontból is figye-
lemre méltó. 

Először: Ez egy nosztalgia-portré. Ilyen szeretne lenni a 
passzivitás miatt állandóan gyötrődő Amiel, és ilyenek 
szeretnének lenni a kortárs nyugati lírikusok is. A Fleurs du 
Mal különböző részletei ezt éppen úgy tanúsítják, mint az a 
tény, hogy Rimbaud hátat fordít a költészetnek. A „réve" 
[álom] és az „action" [tett], melynek szétválásáról Baudelaire 
panaszkodik, Petőfinél még egységben van - , legalábbis a 
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költészetében, legalábbis a külföldi olvasó számára. Mert ez 
az egység Petőfi számára a valóságban sokkal kétségesebb. 
Az apostol hősének tragikus bukása a tényleges, hatásos 
cselekedet reménytelenségét példázza. 

Francois Coppée Petőfi-képe is azt a nosztalgiát tükrözi, 
amelyet Amiel fogalmazott meg. 

Ragyogtál büszke lángész, s elvesztél csatatéren! 
Ércszobrod áll, s nem tudják, hol is vagy eltemetve? 
De nem sajnállak!... Inkább irigyellek, testvérem! 
Ily sorsot más nem adhat, csak istennek jó kedve! 

Coppée-ra, a francia halhatatlanok egyikére, a Parnasse 
egyik hajdani büszkeségére ma rossz napok járnak. Amit 
Petőfiről mond, az puszta udvariasságnak, merő blöffnek is 
értékelhető. De talán mégsem. Mert néhány évvel később 
ugyanez a Coppée vezet be egy máig népszerű Verlaine-vá-
logatást. És az előszóban ugyanez a nosztalgia. Mintha 
Coppée sejtette volna, hogy nem ő és társai, hanem Petőfi és 
Verlaine voltak az igazi értékteremtők. 

Amiel portréja tehát részben nosztalgia-portré. Részben 
Petőfinek és a magyarságnak teljes azonosítása. Petőfi is így 
szerette volna magát látni. És Az apostol azt is bizonyítja, 
hogy tudta, ez inkább szándék, mint realitás. Amiel portréját 
meghatározza az a tény, hogy 1860-ban az európai köztudat-
ban még élénken élt az 1848-49-es szabadságharc lelkesítő 
élménye. 

A Petőfi-verseket is fordító Amiel mellett Nietzsche a 
másik bizonyíték Petőfi jelenlétére. Egyetemi hallgatóként 
Petőfi hat versét zenésítette meg. Nem szabad ezt túlérté-
kelni. De elfelejteni sem szabad. Az útját kereső Nietzsche 
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éppen úgy rátalál Petőfire, mint ahogy Puskinra. És felkészü-
lésének időszakában ihletet kap tőle. Petőfi jelenlétét bizo-
nyítja, hogy ösztönző lehetett. 

III. 

Az időtlenné vált Jókai-rajzolta portré és a csoportkép 
után lássuk közelebbről a művet. Az életrajz (ha nem is 
részletes életrajz) tükrében, mert Petőfi műve a költészetté 
változott önéletrajz és napló. 

Petőfi 1823. január 1-én született. Szülei elmagyarosodott 
szlovákok. Nyolcvan évvel később a Petőfi tudatosan elfelej-
tett forradalmiságát újra hangsúlyozó Ady Endre a szláv 
vérrel magyarázta internacionalizmusát. Újabb negyedszá-
zaddal később Németh László, noha nem zárja ki a magyar 
költészet történetéből, és ha kvalitásait nem tagadja is, mégis 
távolságot tart, amikor Petőfi igazi rokonait a nagy szláv 
lírikusokban látja. Sajnos nem nevezi meg, hogy kikre 
gondol. (Talán Botevre, a bolgár lírikusra, és az új bolgár 
nemzeti öntudat költői megteremtőjére, akinél a tett és szó 
éppen úgy byroni módon érvényesült, mint Petőfinél. Vagy 
netán Miczkiewiczre, aki talán mindenkinél ékesebben 
magyarázta a byroni fordulat jelentőségét a költő mint 
ember személyes etikáját illetően. És aki úgy azonosítja a 
lengyelek és a szabadság ügyét, mint valamivel később 
Petőfi a magyarokét és a szabadságét. Vagy esetleg Puskinra, 
aki Byrontól nem függetlenül az epika új formáját teremti 
meg. Mindhárom nagy szláv költőre jellemző, ami Petőfire: 
a költészet és a szabadság összekapcsolása.) 

Petőfi apja feltörekvő paraszti vállalkozó, aki elindul a 
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kispolgáriasodás útján, magyarázza egyik kortárs történész 
méltatója. Fia gyermekévei falusi keretekben, de nem egy 
jobbágycsalád korlátai között telnek el. „Középiskolákat 
végez, távol a szülői háztól, tehát máris bizonyos önállóság-
gal - s az első években még anyagilag is nagyon függetlenül. 
S ez utáni éveiben is, tulajdonképpen egészen végleges 
pesti megtelepedéséig, 1844 tavaszáig, leginkább az a 
fékezhetetlen vállalkozó kedv vezeti, mely e réteg kézmű-
ipari vagy kereskedési vagy bármilyen alkalmazotti pályára 
lépő tagjait - legjobban apjában megfigyelhetően - mozgat-
ja. E magatartás azonban nála már határozott intellektuális 
elemekkel bővül, mindenekelőtt roppant érdeklődésével 
és a szabad mozgás leküzdhetetlen vágyával, mely még az 
ezzel járó rossz viszonyokat is legyőzi." 

Apja csődbe megy, Petőfinek abba kell hagynia az iskolá-
kat, miután minden évben más városban tanult. Katona lesz, 
majd vándorszínész. Vándorlásai során megismeri mind az 
országot, mind a nyomort - színészként pedig az akkori 
színházi repertoár számos művével találkozik. Megbízható-
nak tűnő számítások szerint mintegy 150 magyar és főként 
külföldi színdarabban lehetett valami szerepe. Ekkor ismer-
kedik meg Shakespeare-rel, aki egész életére roppant hatást 
gyakorol. Évekkel később a Coriolanusi is lefordítja. Ekkor 
látja a mára teljesen elfelejtett német Holtéi Lorbeerbaum 
und Beltelstab című darabját, s talán játszik is benne. Jól 
emlékszik majd e műre: az érett Petőfi is minduntalan a 
szabadságát választja, még ha ennek, szerinte, szükségsze-
rűen a koldusbot, a nyomor, az ínség is a feltétele. Mind-
azonáltal vannak olyan jelek, amelyek azt sugallják, hogy 
Petőfi a szabadság és bőség egységét is elképzelhetőnek 
tartotta (pl. A tizenkilencedik század költői). 
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A szabadság és nyomor, illetve bőség és korrupció 
relációk, amelyek Petőfi költészetét oly annyira jellemzik, 
nem szoríthatók Holtéi hatására. Az 1822-ben született Ernst 
Dronke esetleges ösztönzésére sem, akinek nevét, tudomá-
som szerint a magyar szakirodalom sohasem írta le. 1846-
ban Dronke az erényes bűnöző és a rendőrség konfliktusait 
írja le elbeszéléseiben, és írásaiban a porosz király szemé-
lyét sem kíméli. Felségsértésért tartóztatják le 1846-ban. Van 
némi hasonlóság Dronke és Petőfi között. Az utóbbinál is 
megjelennek az erényes bűnözők, a magyar puszta betyár-
jai, akik kifosztják a gazdagokat, és a szegényeket támogatják. 
Nagy lírai-epikai-drámai összegezésének, Az apostolnak a 
főhőse elhagyott gyerek, lelenc. És végül, Petőfi is írt 
felségsértő királyverseket, főként 1848 után. Ezek a magyar 
politikai gondolkodás történetének külön fejezetébe tartoz-
nak. 

Holtéi vagy a vele egyidős Dronke hathattak Petőfire - a 
befogadó tapasztalatai miatt. Magyarországon 1848 előtt a 
politikai nemzethez nem tartozott sem az a réteg, amelyből 
Petőfi származott, sem a parasztság. A politikai nemzet a 
nemességgel volt azonos. Ahol pedig politikai gyakorlatra 
nincs lehetőség, ott a gazdagság és a bőség a romlottság, a 
korrupció és a bűn szinonimájává lesz. Petőfi később ezt így 
fogalmazza meg: „haza csak ott van, ahol jog is van, / és a 
népnek nincs joga". 

A jogtalanok nagy tömege, akiknek nevében Petőfi meg-
szólal, a joggal bírók gazdagságát árulással, hitványsággal és 
szolgasággal azonosítja. 

19 éves, amikor megjelenik első verse, de csupán 1844-
ben, 21 éves korában mond le végérvényesen a színészetről, 
és dönti el, hogy csak költő lesz. Elhatározásával két, 
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1844-ben írt verse is foglalkozik. Nem minden nosztalgia 
nélkül mond le a vándorlásról, és néhány hónappal később 
leköszön a viszonylagos biztonságot adó segédszerkesztő 
tisztjéről is, hogy újra útra kelhessen. Ezekben a versekben, 
a szüleiről szólókban, és a hivatását méltatókban jelentkezik 
az új Petőfi: aki a maga életének eseményeit közvetlen 
konkrétságában és áttételek nélkül közli. Már első verseiben 
köznyelven, vagy pontosabban népi nyelven beszél. Mert itt, 
a sajátos magyar viszonyok között, ahol a közigazgatás 
nyelve latin, és a városi kultúra nyelve legalábbis részben 
német, a köznyelv a vidéknek a nyelve. Ösztönzést, támoga-
tást kap a népdaltól. Nem ő az első, aki a népdal felé fordul. 
De az ő számára a népdal nem egzotikus kirándulás, mint 
Kölcsey számára, hanem természetes elem. Mindazonáltal 
egy lényeges vonásban eltér a népdaltól, legalábbis, ahogy 
az a korabeli híres Kriza-féle gyűjtéssel való szembesítésből 
kiderül. Petőfi verseiből hiányzik a népdalok egy részére 
oly jellemző hiányos, töredékes szerkesztési elv, noha nem 
hiányzik a sejtetésen alapuló pszichológiai hatás. És hiány-
zik az az elem, amit ma a népdal szürrealizmusának 
neveznek. 

1843-ban írja első igazán személyes versét, a jövendölést: 

Anyám, az álmok nem hazudnak; 
Takarjon bár szemfödél: 
Dicső neve költő fiadnak, 
Anyám, soká, örökkön él. 

Amint az idézetből látható, hallatlan önbizalom jellemzi. 
Ekkor beszél először nyíltan önmagáról. És ez nem véletlen. 
A konvenciókon éppen a költői hivatás meghirdetésével a 
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legkönnyebb áttörni. André Chénier is akkor a legszemélye-
sebb, amikor ambícióiról beszél; noha a költői hivatás 
közlésének is lehetnek konvenciói. A saját technikáját 
rendkívül gyorsan megtanuló Petőfinek is hónapok kelle-
nek, amíg tudja és meri napi gondjait, örömeit és problé-
máit versbe vinni. Az egyéniség felszabadulásának és vállal-
kozásának nagy pillanata, amikor a költő saját mindennapját 
elég fontosnak érzi ahhoz, hogy olvasóival megossza. 
Irodalomszociológiailag lényeges pillanat. Eltűnik a kirá-
lyokról, papokról, misztikus hősökről szóló irodalom. Akik-
ről az új irodalom szól, éppen olyan emberek, mint az 
olvasók, kölcsönösen hasonlítanak vagy hasonlíthatnak egy-
másra. A mitikus hős múlt-centrikus, a köznapi alak jövő-
centrikus. És közben megszületik a köznapi alakból az 
újtípusú hős, aki borong a szerelmen és harcra készül, és ha 
kell, kész meghalni is eszméiért. Ez az új hős sopánkodik a 
szerelem csalfaságán, beleszeret egy barna lány fehér 
lelkébe, boldog házasságban él, és a jók véres diadaláról 
álmodozik. Ennek az új hősnek az Ancien Régime-ben nincs 
lehetősége politikai érvényesülésre, ezért a költészetből 
csinál politikát, és a gazdagságot a hamissággal azonosítja. 
Költőnek lenni a feudalizmus hierarchizált világában: Vol-
taire és Petőfi számára a társadalmi karrier lehetősége. 
Baudelaire számára a polgári társadalomban a társadalmi 
karrier megvetése. 

Petőfire jellemző, hog az a költő, aki maximálisan „el-
árasztja" olvasóit saját személyes történeteivel, fejlődésének 
egy későbbi pontján kijelenti: 
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ha nem tudsz mást, mint eldalolni 
saját fájdalmad és örömed, 
nincs rád szüksége a világnak, 
és ezért a szent fát félre tedd. 

Azaz, a milliók nevében megszólaló Petőfi, akárcsak 
Whitman, majd az egy évszázad múlva a Tout dire-t megfo-
galmazó Eluard az egyéni én-t általánossá tágítja. (Az 
unanimisták közvetítésével Whitmantól is tanuló Eluard 
majd szép verset szentel Petőfinek.) 

1844 a beérkezés éve. Az esztendő elején a Pestre érkező, 
lényegében ismeretlen költő, bemutatja verseit a kor ünne-
pelt nagy költőjének, Vörösmarty Mihálynak, akinek támo-
gatásával egy kötetbe gyűjtve megjelennek. Ugyancsak az ő 
segítségével lesz egy induló lap segédszerkesztője. Rövid 
időn belül országos hírű költő, aki a professzionista büszke-
ségével ontja verseit. Nem az a feltűnő, hogy néhány kritikus 
ellenségesen ítélkezik, ez csak megacélozhatja erejét és 
újabb versekre ihletheti. Hanem az, hogy az irodalmi életen 
belül, és azon kívül, a közönség körében, az első pillanattól 
kezdve lelkes, odaadó, hódoló hívei vannak. Victor Hugo 
óta rangos költőnek a kezdet pillanatában nem volt olyan 
sikere, mint a pályakezdő Petőfinek volt. Különösen feltűnő 
ez a siker ha Baudelaire vagy Whitman kínos pályakezdésé-
vel hasonlítjuk össze. És egy pillanatig eltűnődhetünk azon, 
hogyan alakul Baudelaire pályája, ha a negyvenes évek 
elején úgy követeltek volna tőle verseket, mint Petőfitől. 
Mert visszhangzó siker az övé: már 1846-ban megjelenik 
Bécsben egy német nyelvű válogatás verseiből, és még 
ugyanabban az évben az osztrák belügyminiszter jelentést 
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kér Petőfi politikai tevékenységéről, és működésének 
alapos megfigyelését rendeli el. 

Petőfi sikerének titkát, legalábbis részben, Jókai magya-
rázza el. Az előző nemzedék legjobb írói lényegében 
kivonulnak az irodalomból (a politika, a színház, az admi-
nisztráció irányába), egyidejűleg azonban hathatósan és 
önzetlenül támogatják a helyükre lépő fiatalokat. Ezt kiegé-
szíthetem azzal, hogy az a réteg, amelyhez Petőfi tartozott, 
egyre több irodalmárt és olvasót bocsájtott ki magából. 

1844 a beérkezés és megérés éve. Beérkezik mint költő, 
megérik mint alkotó. Vállalja személyiségét, miután már 
tucatjával írta különböző helyzetdalait. Versbe foglalja azo-
kat, akikkel vándorlásai során találkozott, és akiket az úton 
látott, szüleit éppen úgy, mint hajdani kamaszkori szerel-
mét, a nagy betyárt, a juhászt, a kocsmárost, a színészt stb. 
Ha nem csupán az 1844-es évet tekintjük, hanem az egész 
pályát, akkor elmondható, hogy Petőfi életképeivel és 
leírásaival éppen úgy feltérképezi a magyar tájakat és 
embertípusokat, mint ahogyan azt idősebb kortársa, az 
Emberi színjáték szerzője a franciával teszi. Persze a különb-
ség óriási: a különbség a két világ és a két műfaj között van. 
Balzac alakjai városiak, polgárosultak, és politikai gyakorlat-
tal rendelkeznek. Petőfiéi vidékiek, és kizártak a politikai 
gyakorlatból. Petőfi lírája éppen a politikai jogokkal és 
gyakorlattal nem rendelkező emberek költői honfoglalása. 
A műfaj-különbség sem elhanyagolható. Balzac regényei-
ben az egyes figurák állandó kölcsönhatásban vannak 
egymással. Petőfi verseinek alakjai pedig elszigeteltek, de 
elszigeteltségükben is önállóak, mint egy azonos tematikájú 
kiállítás képei. 

A magyar irodalomtörténet-írás több mint fél évszázada 
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gyötrődik a „szerep-játszás" problémáján. Mennyire volt 
őszinte Petőfi? A kérdésnek az adott súlyt, hogy ezzel 
forradalmi hitvallásának az őszinteségét is kétségbe lehetett 
vonni. 

Furcsa, és őszintén szólva, művészet-ellenes kérdésfelve-
tés. Hiszen aligha van a világirodalomban olyan dráma- vagy 
regényhős, aki ne a „beleélés"-nek, a „szerep-játszás"-nak 
köszönhetné létét. A lírában, lényegében ugyanez a helyzet. 
A Fleurs du Mal portréi a rossz szerzetesről, a megvásárol-
ható múzsáról, az alvilágban kardjára támaszkodó Don 
Jüanról vagy az öreg anyókákról éppen úgy a beleélés 
leleményei, mint a pásztor, a csikós, a kocsmáros stb. 
Tárgyuk és a bemutatás módja különböző, de a módszer, 
végső soron, azonos. MervynJones figyelte meg, hogy Petőfi 
mélységes szimpátiával ábrázolja életképeinek, helyzetdala-
inak népi hőseit. Ugyanekkor néhány versében merő iróniá-
val szól a nemesekről. 

Hogy mit akar, azt Petőfi nagyon hamar és gyakran 
tisztázta, tudatosította. Ami Baudelaire számára az Art ro-
mantique esszéi, az Petőfi számára az ars poetica-versek 
sokasága. 

A költő teremtő zseni, aki ismeretlen területeket tár fel, 
írja a Saint-Martin-i szemléletnek megfelelően. 

Sas a költés; hol nem járt senki sem 
Ő arra indul lebben, szabadon 

Versben Baudelaire is hasonlóképpen fogalmaz: 

celui dont les pensers, comme des alouttes 
Vers les cieux, le matin, prendent un libre essor . . . 
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Egy másik versében Petőfi szembeállítja az iskolás költé-
szetet saját élmény-költészetével, ennek köszönheti majd a 
több nyelven tájékozódó költő, hogy hívei és ellenfelei 
közül is többen műveletlennek nevezik. 

A tisztázás nagy műve egy paródia, A helység kalapácsa, az 
uralkodó műfaj és az uralkodó korstílus radikális tagadása. 

Amikor 1844-ben Petőfi A helység kalapácsát megírta, az 
eposz állt még a magyar irodalomban a műfaji hierarchia 
élén. A kor nagy költője, Vörösmarty, Petőfi pártfogója, maga 
is eposzainak köszönhette hírnevét. Nagy hazafias költemé-
nye, a magyar honfoglalást megéneklő Zalán futása 1825-
ben jelent meg, Petőfi akkor kétéves volt. Az eposz nyelve, a 
műfaj sajátosságainak megfelelően, patétikus, fennkölt, ün-
nepélyes. Versmondatai bonyolultak, szókincse előkelően 
megválogatott, semmiképpen nem beszélt nyelv a nyelve. 
Petőfi pedig, mint Mervyn Jones találóan megfigyelte, 
Wordsworth-szel mondhatta volna: „there neither is, nor 
can by, any essential difference between the language of the 
prose and metrical composition" [„nincs és nem is lehet 
semmi lényeges különbség a próza és a lírai kompozíció 
nyelve között"]. (Preface to Lyrical Ballads, 1798) 

A helység kalapácsa az eposz műfaját, nyelvét és pátoszát 
veszi célba. Egy mulatságos történetet a nagy eposzok 
mintájára mond el, a banálisra öltöztetett fennkölt nevetsé-
gessé teszi a kellékeket. 

Ebből a pastiche-ból (a pastiche igazi jelentőségét Proust 
tudatosította, még akkor is, ha a komikus eposznak a messzi 
ókorba nyúló hagyományai vannak) mindenekelőtt az derül 
ki, hogy Petőfi nagyon jól tudja, nemcsak elméletileg, 
hanem technikailag is, hogy mit nem akar. És ez egy 21 éves 
fiatalember esetében rendkívüli fontosságú. Minden új ars 
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poetica a meglévők tagadásával kezdődik. Baudelaire is 
hamarabb határolja el magát Lamartine-től vagy Hugótól, 
mintsem saját rendszerét megteremtené. Technikai tudása 
alapján Petőfi is beállhatna az eposz, kiváltképpen a nemzeti 
eposz megteremtésén fáradozók sorába. Az ugyanabban az 
évben írt János vitéz Mervyn Jonest helyenként az Odüsz-
szeiárd emlékezteti, és megjegyzi, hogy mind a történet 
bonyolítása, mind az epizódok elrendezése mintaszerű. 

Petőfi úgy gondolja (és ezt már A helység kalapácsát 
követő egy-két év termése alapján is határozottan lehet 
állítani), hogy a nemzeti és társadalmi költészetnek nem az 
eposz a műfaja, és nem az eposzi nyelv a nyelve. Az eposzi 
pátosz megcsúfolásával jut el a lírai pátoszhoz, és egyszers-
mind azt is bizonyítja, hogy a köznyelv is lehet patétikus. 

Petőfivel szemben ellenséges vagy szkeptikus kritikusok 
az első versek és A helység kalapácsa alapján világosan 
látták, hogy a szókincs radikális átalakításáról, a művészi és 
nem-művészi fogalmának következetes újrafogalmazásáról 
van szó. Mint ahogy összegyűjtött verseinek lelkes kritikusa, 
Eötvös József 1847-ben egyértelműen kimondta, hogy ez a 
költészet a német esztétika normái alapján nem ítélhető 
meg. Petőfi szókincs-forradalma körülbelül azt jelenti a 
magyar költészetben, amit Hugo és Baudelaire szókincs-for-
radalma együttesen jelentett a franciában. Illetlennek, pó-
riasnak, közönségesnek, köznapinak, költőietlennek neve-
zett szavak tömege került a versbe, míg a korábbi évtizedek 
„költői" szavai és főként összetételei kikerültek onnan. 

A helység kalapácsában már teljes fényében tündöklik 
Petőfi képalkotó fantáziája. Legszívesebben a francia szür-
realizmus nyelvén „felszabadult képzelet"-nek nevezném. 
Egyik alakját, az 55 éves kocsmárosnőt így jellemzi: 

137 



FEKENCZI LASZLÓ 

Bájos vala ő! 
Mint a pipacsból 
Font koszorú, 
Vagy mint a bakter dárdájába ütődött 
Éjjeli holdsugár. 

Az első hasonlat nem új. Tibullus vagy Propertius kellék-
tárából is kikerülhetne. De a második, megítélésem szerint, 
semmivel sem kevésbé meghökkentő, mint a híres lautréa-
mont-i szépség-definíció vagy Eluard valamelyik képe. 
Tehát a wordsworth-i igény semmiképpen sem alkalmaz-
ható mindenestül Petőfire. Az elbeszélőre igen, a képalko-
tóra nem. 

Ahelység kalapácsát egy pozitívmű követte, a Jánosvitéz, 
népmese versben, Petőfi eddigi fejlődésének szellemi-mű-
vészi összegezése. A helység kalapácsát és a János vitézt 
nem lehet egymástól szétválasztani. Az első a múltba 
forduló eposzok paródiája, a második pikareszk, térbeli 
kaland, és ebben (de csakis ebben) hasonlít Byron és Puskin 
epikájára. Egy rendíthetetlen szerelmi hűség története, 
mely szinte észrevehetetlenül csap át reálisból irreálisba, 
konkrétból képzeletbelibe. 

A roppant öntudatos, szilaj kedvű, erejét új és új feladato-
kon kipróbáló fiatalember most megint műfajt cserél. 
Helyzetdal, leíró vers, pastiche, mese, napló után szerelmes 
ciklust ír egy halott lányhoz. És közben már a prózával is 
kísérletezik. 

Szokatlan dolog egy halott lányhoz szerelmes verseket 
írni, de nem rendkívüli. Dante egész Comediá]ának szerke-
zeti elvét a halott lány iránti szerelemre építi. Vagy egy 
Petőfihez az időben sokkal közelebb álló példát is idézhe-
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tek, Baudelaire-ét. Mert elvileg mit sem különbözik, hogy 
egy halott lányhoz vagy egy tudatosan elérhetetlen nőhöz 
írom-e a szerelmes verseket. Az „à la très belle, à la très 
chère" hősnője semmivel sem konkrétabb, mint Etelka. És a 
Nerval-szonettek szinte megfejthetetlenségig elrejtett szí-
nésznője sem valóságosabb. Mert ha ritka is a halott lányhoz 
írt szerelmes versciklus, a platonikus eszményítés már 
sokkal kevésbé az. 

A Ciprus-lombok Petőfi első kísérlete a ciklikus vers-szer-
kesztésre. Az első kísérlet egy élmény vagy egy lehetőség 
sűrített, időben zárt, naplószerű, folyamatában végigkísért 
ábrázolására. Az első kísérlet a szerelem autonómiájának 
vagy viszonylagos autonómiájának megteremtésére. Petőfi 
mindig is variánsokkal dolgozott. Legtöbbször három-négy 
azonos azonos témájú, azonos technikájú verset írt egyszer-
re. (Pl. a gyermeki szeretetről vagy a színészetről.) Később 
újra meg újra visszatér ezekre a témákra, és minden egyes 
visszatérés több variánst eredményez. A Ciprus-lombok. 
azért is újdonság, mert itt ciklussá fejlődtek a variánsok. 

Nem sokkal később a prózával is kísérletezik, majd 
röviddel utóbb a drámával. A nagy kortárs, Hugo, minden 
műfajban jelentőset alkot, akárcsak Puskin. Nerval regényt 
és verset, valamint Dumas-val együtt drámát is ír. Baude-
laire-nek is voltak regény- és drámatervei. 

Petőfi legfeljebb Hugo példájáról hallhat, de ismerheti 
magyar elődei és kortársai (Kölcsey, Vörösmarty, Eötvös) 
több műfajban történő kísérleteit. Semmi meglepő nincs 
abban, hogy az erejét próbálgató professzionista valameny-
nvi műfaj meghódítására törekszik. Petőfi prózáját (úti 
levelei kivételével) a kritika és az irodalomtörténet szinte 
egyöntetűen kudarcnak minősíti. A versek akár átlagos 
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szintjéhez kétségtelenül nem ér fel. Ez a próza valóban 
ügyetlen, a prózaírás mesterségét tanuló fiatal írónak a 
műve. Még nem volt ideje elolvasni azt a könyvtárat, ami 
Malraux szerint a prózaírót prózaíróvá teszi. 

De közben a költő újra változik, és a változás eredménye 
a Felhők-ciklus. Nagy lehetőség az önismeretre. A méltatok 
Shakespeare-t (elsősorban az Athéni Timonx) és Shelleyt 
(mindenekelőtt a Fragmentsi) emlegetik. 

Shakespeare-t már évek óta szerette. Shelley viszont üj 
ismeretség volt, Shelley összegyűjtött művei 1840-ben jelen-
tek meg először Angliában, Mary Shelley gondozásában. Az 
első teljes amerikai kiadás 1845-ből való. Az összes műveket 
németre 1844-ben Julius Seybt fordította, de már valamivel 
korábban Engels is megpróbálkozott tolmácsolásukkal. A 
német Shelley-kultuszt Herregh szonettje jelzi: „Ein Elfien-
geist in einem Menschenleibe". Marcello Manzoni olasz 
fordításai 1844-ben jelentek meg. Az angol költőt Baude-
laire szintén ez idő tájt fedezi fel a maga számára. 

Tehát amikor 1845-46 telén Petőfi Shelleyre figyel, 
szinkronban van a nagy európai hullámmal. 

Mi volt a Fe/M-ciklus kiváltója? Valami konkrét, az idő tájt 
átélt sértődés, sértettség? Vagy a gyermekkori nyomort és 
megaláztatást (amit már korábban is annyit emlegetett) 
most tudta - viszonylagos védettségben - megírni? Az 
okokat, mint annyi más esetben, most is reménytelen 
keresni. 

Mi volt Petőfi válasza a Fe/M-ciklusig a világra? 
Vannak szülők, akiket szeretni kell. (És ez legalább olyan 

fontos motívum, mint az, hogyTurgenyevés utódai az apák 
és a fiúk közti konfliktust ábrázolják, noha Petőfi ennek a 
jelzésével sem fukarkodik.) Van haza, amit szeretni kell; és 
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éppen, mert szeretni kell, bírálatával sem maradhat adós. 
Van szerelem, amit szeretni kell, és vannak emberek, akiket 
szeretni kell. De a saját sorsa rossz, a legjobb lenne 
meghalni. 

A Felhők-ciklus után is ez lesz Petőfi válasza a világra. 
Csakhogy míg előzőleg a választ a kor diktálta neki, a 
Felhők tői kezdve ő diktálja a kornak. Költőileg átgondolt, 
művészileg megfontolt, emberileg megszenvedett versek a 
Felhők darabjai. 

Semmi okom sincs feltételezni, hogy Petőfi a Felhők 
megírása idején jobban szenvedett volna, mint a család 
anyagi támogatását elvesztő, sokszor éhező kamasz, hogy 
kiszolgáltatottabb lett volna, mint katonáskodása hónapjai-
ban vagy vándorszínész korában. A befutott és népszerű 
költő csalódásai ebbe éppen úgy belejátszhattak, mint az új 
tapasztalat: a siker kétértelműsége: „most hogyan tovább?" 
De sokkal valószínűbb, hogy a látszatra oly szertelen, de 
mégiscsak apollói fegvelmű Petőfi felfedi dionüzoszi arcát 
(kellően biztonságban van ehhez, és kellően érett), hogy 
most már a dionüzoszi vonásokat legyőzve teremtse újra az 
apollói arcot. 

A Felhők-ciklus világgyűlölete és lét-értelmetlensége vi-
lágszeretetté és a megtalált hivatás szolgálatába vált át. Aki a 
világot legszívesebben felrobbantaná, és aki döbbenten 
tudatosítja, hogy Szókratész és vádlója ugyanoda jut, az 
néhány hónappal később a sorshoz fohászkodik, hogy 
tehessen az emberiségért valamit. A világmegvetés a világ-
megváltás reményébe csap át, a késő kamaszkor és ifjúkor 
oly jellegzetes pszichológiai tünete nála kitűnő versekben 
manifesztálódik. A Felhők-ciklus egyetemes gyűlölete sze-
lektív gyűlölet lesz, a rosszakat gyűlöli, és a jók számára 
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hasznos akar lenni. És ezen most már semmi nem változtat; 
a forradalom idején elszenvedett kudarca sem. AFelhők-cik-
lus igazi ellenpárja Az apostol: a szelektív gyűlölet és 
szelektív szeretet alkotása. 

1846: a feladatát megtalált hivatástudat esztendeje Petőfi 
életében. Egyetlen nagy ütközetre készül, melyben a jók és 
gonoszak, igazak és hamisak, elnyomottak és elnyomók 
összecsapnak. Valaha vízözön volt, most vérözön jön, mely-
ben a világ megtisztul, és istenhez hasonlatos emberek 
születnek majd. Egyik 1846-os költői levelében ír így 
először, majd többször is egymás után, a byroni gondolatot 
variálva. 1846-tól Petőfi egyre inkább az élet vagy halál 
perspektívájában gondolkodik. A szabadságharc idején ez a 
tendencia csak felerősödik költészetében. Nagy kortársa, 
Arany János, akinek sikerét Petőfi őszinte lelkesedéssel 
ünnepli, a túlélés kategóriáját is ismeri. Akárcsak Jókai. Vagy 
Baudelaire. Ilyen kategória Petőfi számára nem létezik, 
legfeljebb csak az árulás kategóriájaként. És talán ez az oka 
annak, hogy amikor a magyar szabadságharc éltető mítosza 
a világközvéleményből kiveszik, és amikor Rimbaud látvá-
nyosan felhagy a költészettel - Baudelaire kiszorítja Petőfit a 
világirodalomból, és Rimbaud veszi át Petőfi mítoszát. 

1846-47-ben a versek tanúsága szerint Petőfi érzi a 
közelgő fordulatot, forradalmat, és a maga módján készül rá. 

Hiszem, hogy a világ megújul - mondja, a kor nagy 
metaforáját használva. A csatornán túl az ifjú Anglia írói 
(Disraelivel az élen) gyülekeznek. A kontinensen az ifjú 
Németország írói szervezkednek. Az ifjú Magyarország sem 
tétlenkedik. Ellentétben Lajos Fülöp liberális ellenzékének 
vezetőivel, akiket a februári forradalom teljesen készületle-
nül ért, és akik nem szervezték volna a bankettet, ha tudják, 
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a rezsim összeomlik - , Petőfi készül a változásra, ha kell 
reform, ha kell forradalom útján. Elég csak utalnom arra, 
hogy 1840-től, de különösen 1846-47-től a társadalmi és 
politikai feszültségek fokozódnak. Petőfi egyre radikáli-
sabbá és egyre fenyegetőbbé váló költészete, mely a közvé-
leményt az irányítás szándékával tükrözi, ezekben a küzdel-
mekben leledzik. Itt kell megemlítenem, hogy ebben a talán 
túlságosan is Metternich nevével fémjelzett korszakban, az 
1840-es évek Magyarországán, milyen engedékeny volt a 
cenzúra. Petőfi szabadon publikálhatja Л XIX. század költői 
című versét, mely mintha az utópista szocialistákat visszhan-
gozná; az Erdélyt, mely amellett, hogy a két ország (Magyar-
ország és Erdély) unióját propagálja, tehát végső soron 
Habsburg-ellenes is, a forradalom vízióját festi: 

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

Petőfi gond nélkül kiadhatja a világszabadságot megidéző 
Egy gondolat bánt engemet című versét is, és sok mást is, 
amelyekben az Óvilág pusztulásáról és az új világ megte-
remtéséről álmodik. 

A cenzúra - nemtörődömségből, cinkosságból vagy jól 
megfontolt politikai számításból - minden további nélkül 
átengedi Petőfi verseit; a cenzúra eltörlése 1848-ban sokkal 
inkább szimbolikus, mint tényleges jelentőségű. De Petőfi 
az elvi-potenciális korlátokat sem tűrte, ezért harcol a 
cenzúra eltörléséért, és ezért ünnepli annak eltörlését. 
Csalódnia kell egyébként. Mert a forradalmi kormány idején 
Petőfinek sokkal nehezebb lesz publikálnia forradalmi 

1 4 3 



FEKENCZI LASZLÓ 

verseit, különösen a királyellenes költeményeket, mint 
korábban. És talán ennek a csalódásnak emléke él Az 
apostolban. Hősét, Szilvesztert a cenzúra hallgattatja el. 

Miközben Petőfi egyre-másra írja politikai verseit, 1846 
őszén megismerkedik Szendreyjúliával, egy társadalmilag -
viszonylag - felette álló fiatal nővel. Az esemény óriási 
jelentőségű, mert a népszerű költő szerelme közügy: a 
közvélemény szinte rákényszeríti a vonakodó apát, hogy egy 
évvel később beleegyezzék a fiatalok házasságába. A magyar 
költészet történetében ez az aktus jelentős társadalmi 
esemény: először fordul elő, hogy egy költő - mert költő -
legyőzi a szerelme, a házassága elé gördített társadalmi 
akadályokat. Igaz, Petőfi nem akármilyen költő, hanem 
költőkirály, akinek, mert költő, arisztokrata barátai is van-
nak. Egyikük kastélyában tölti majd 1847 őszén újdonsült 
feleségével a mézesheteket. Petőfi házassága - a költői rang 
társadalmi elismerése Magyarországon. 

Még tart a házasság körüli huzavona, amikor 1847. január 
elsején Petőfi megírja későbbi tragikus sorsa miatt oly 
nevezetessé vált program-versét: 

Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem. 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet, 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet. 

Eszmetörténetileg ez válasz Musset-nek, de válasz mind a 
vallási, mind a forradalmi aszkézisnek. 

1847-ben a politikai és szerelmi versek egymást váltják. 
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Harcra buzdító és korholó, olykor kétségbeesett politikai 
verseket, és többnyire ujjongó szerelmi költeményeket 
szinte naponta ír. Petőfi, aki gyakran kommentálta magát 
verses esszékben, a kétféle hangulatot rousseau-i teminoló-
giával magyarázza: az ember (a magánember) boldog, de a 
polgár - hazája és a világ állapotát látván - kétségbeesik. 

A petőfii magatartás, szerep, hivatástudat (a byroni példa 
szigorúan egyéni változata) egyik legjellemzőbb példája a 
Beszél a fákkal a biis őszi szél című vers, mely házassága 
mézesheteiben született. Nem tartozik a költő legjobb 
teljesítményei közé, de a legjellemzőbbek egyike. 

Beszél a fákkal a bús őszi szél, 
Halkan beszélget, nem hallhatni meg; 
Vajon mit mond neki? beszédire 
A fák merengve rázzák fejőket. 
Dél s est közt van az idő, nyújtózom 
A pamlagon végig kényelmesen.. . 
Keblemre hajtva fejecskéjét; alszik 
Kis feleségem mélyen, csendesen. 

A vers intonációja és háttere a békés természeti leírás. A 
természetben sohasem csalatkozol, mondja Petőfi külön-
böző variációiban. 

A többé-kevésbé konkrét természetleírást az idilli családi 
boldogság és biztonság jelenidejű leírása követi. A költő -
André Chénier és Lorca között - a pontos időpontot is 
szükségesnek tartja megadni: „dél s est között". Ezt a 
konkrét közlés követi: „Másik kezemben imakönyvem: a / 
Szabadságháborúk története". A jelen - idillikus családi 
boldogság békés természettől övezve, de a jelen - készülő-
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dés a jövőre. 1846-tól Petőfi tanulmányozza a francia 
forradalom történetét, minden valószínűség szerint Cabet 
művét is. 

A francia forradalmak története számára és barátai szá-
mára nemcsak ideológiai útmutató volt, hanem cselekvésre 
vezérlő kalauz is. A vers utolsó szakasza a tudatosan 
előkészített jövő utópisztikus képét mutatja, hogy a refrén-
nel a vers visszatérjen a családi békébe, biztonságba. 

Családi béke, biztonság - és vértengert ígérő forradalom, 
a bosszú vágyával áthatva: nem egymást kirekesztő fogal-
mak. 

Baudelaire írja a Mon coeur mis à пи-Ъмг. 
Mon ivresse en 1848. 
De quelle nature était cette ivresse? 
Goût de la vengence. Plaisir 
naturel de la démolition. 
Ivresse littéraire? souvenir des lecture. 
[Mámorom 1848-ban. 
Milyen természetű volt ez a mámor? 
Bosszú-szomj. A rombolás természetes öröme. 
Irodalmi mámor; olvasmányok emléke.] 
Baudelaire dandy és bohém volt a Dupont-cikk írásakor 

is . . . Bosszúvágya, legalábbis részben, saját családja, főként 
mostohaapja ellen irányult. 

Jóval 1848 után, 1860-ban a Mon coeur mis à nu-ben 
Baudelaire így fogalmaz: „Etre un homme utile m'a paru 
toujours quelque chose de bien hideux". [„Hasznos ember-
nek lenni: ezt mindig meglehetősen utálatosnak találtam" -
Rónay György fordítása.] 

És itt Baudelaire és a hasznosságról álmodó Petőfi közt 
teljes a szakadék. Petőfi még érzi azt a 18. századi, felvilágo-
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sodás-korabeli igényt, mely a költészetet és a hasznosságot 
egységben látja. Ehhez az elvhez, a maga módján hű marad 
a viktoriánus kor irodalma is. 

A forradalmár Petőfi eszménye a zárt és védett polgári 
család, amelyről a kontinensen talán Diderot beszélt elő-
ször, és amely feltehetően Schiller közvetítésével jutott el 
hozzá. 

Erre a szemléletre nagyon jellemző a már említett 
szakítása Jókaival. Petőfi radikálisan szakít barátjával, mert 
az tanácsa és akarata ellenére színésznőt vesz feleségül. A 
szakításra többféle magyarázatot is adtak. Volt, aki rejtett 
homoszexualitást sejtett benne. Volt, aki a nemesi, arisztok-
rata könnyelműség elleni tiltakozás gesztusaként értékelte. 
Volt, aki ügy látta, hogy Petőfi féltette barátját a nőtől mint 
embertől, de nem mint színésznőtől. Ha egyáltalán lehet a 
szakítást ésszerűen megmagyarázni, a legvalószínűbb az, 
hogy Petőfi a család zártságát féltette. Petőfi eszményképe 
(noha a magyar történelem egyik szabadságharcos hősnője 
emlékének szép versben áldoz) a családi békét és biztonsá-
got megteremtő nő, akihez haza lehet térni, aki erőt ad a 
munkához és a harchoz. Ez a szemlélet éppen úgy érvénye-
sül népdalszerű verseiben, ahol a pásztort vagy a betyárt 
várja babája, mint a Beszél a fákkal a bús őszi szél című 
költeményében. Petőfi fordítja Shelleyt; az angol arisztok-
rata számos képének, sorának ihletője, de a szabad szerelem 
shelleyi koncepciója idegen tőle. 

A családi békét megteremtő Petőfit az olasz, párizsi majd 
bécsi események nem érték készületlenül. 1848. március 
15., a pesti forradalom, életének nagy napja. A Nemzeti dal, 
amelyet eredetileg egy párizsi mintára szervezett bankettre 
szánt, a 12 pontos követeléssel együtt (melynek kidolgozá-
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sában szerepe volt) szimbolizálták e nap bonyolult és nagy 
következményű eseményeit. Mindazonáltal Petőfi hamaro-
san kiszorult nemcsak az országos, hanem a pesti esemé-
nyek irányításából is. De hogy az utolsó rendi országgyűlés 
felülről hajt végre történelmi jelentőségű reformokat, hogy 
a valóságban vér nélküli forradalom zajlik le (pl. a jobbágy-
ság felszabadítása), melynek vívmányait a szabadságharc 
bukása sem semmisíti meg, abban Petőfinek is jelentős 
szerepe volt. Pozsonyban a döntő pillanatokban elterjedt a 
híre annak, hogy Petőfi 40 ezer felfegyverzett paraszt élén 
áll. A hír a megfélemlített képzelet szüleménye volt - a 
Petőfi-versek alapján akár igaz is lehetett volna. 

1848 nyarán nemzetgyűlési választások voltak Magyaror-
szágon. Petőfi is képviselőnek jelöltette magát, és megbu-
kott. 1848 őszén a magyar függetlenség veszélybe kerül, a 
Habsburgok ellentámadása következtében. Az apostolt 
1848 júniusa és szeptembere közt írta, a magyar forradalom 
válságos, és Petőfi nem kevésbé válságos hónapjaiban. A 
választási vereség és egyéb események azt sugallják, hogy a 
forradalom, amit annyira várt, nem az ő forradalma. Ez idő 
tájt szakít látványosan felfedezőjével és szinte atyai pártfogó-
jával, Vörösmartyval, mert az a hadügy kérdésében a nem-
zetgyűlésben a többséggel szavazott. Vörösmarty támogatta 
a Habsburgokkal való kiegyezés gondolatát, a republikánus 
Petőfi viszont egyértelműen szakítani akart. 

Az apostol a költő eszméinek szinte enciklopédikus 
összefoglalása. Egyfajta szellemi önéletrajz, a tapasztalatok 
összegezése, és mint ilyen aJános vitéz, valamint a Tündér-
álom társaságába tartozik. Ez utóbbit a Felhők-ciklussal 
lényegileg egyidejűleg, 1846 telén írta. Petőfi jellegzetes 
tulajdonsága volt, hogy naplószerű rövid versei mellett 
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epikus vagy epikába hajló összegezéseket írt. Ezekben a 
Dichtung sokkal hangsúlyosabb, mint a Wahrheit, ez utóbbi 
a rövidebb versek jellemzője. A Wahrheit a mindennapi 
konkrét tapasztalatok rögzítése, a Dichtung pedig egy 
nagyobb életszakasz összegezése. Az előbbi napló, az 
utóbbi szellemi-képzeletbeli önéletrajz. Ahogy helyzetdalai 
az egyéniség megsokszorozásának a lehetőségei voltak, úgy 
ezek az összegezések - elsősorban Az apostol - az „így is 
lehetne" vagy az „így még hitelesebb" summázása. 

Mert szigorúan biográfiai értelemben Az apostol nem 
önéletrajz. Petőfi védett családi környezetben volt gyermek, 
Az apostol hőse talált gyerek. De Petőfi mindvégig teljes 
azonosulással beszéli el a gyermekkori nélkülözéseit, tanul-
mányait, hivatástudatát, tehetségét, önfeláldozását. Mélysé-
ges szimpátiáját tanúsítja, hogy születésük dátumát azonosít-
ja. Szilveszter megalkuvásra képtelen hős, „két testvér: a 
nyomor és az erény" virrasztanak vele éjszakáin. Erényeiért 
egy előkelő lány jutalmazza szerelmével, a lány apja ádáz 
ellensége, és a népet felvilágosító ifjúnak a nyomorát is ő 
okozza. A „büszke földesúr" és a pap által felbőszített nép 
kergeti el az ifjú jegyzőt, kit korábban még atyjának nevezett. 
A lány hívatlan is követi a fiút magányos padlásszobájába, de 
a rendíthetetlen erény a család mélységes nyomorát ered-
ményezi. Ha 1847 januárjában Petőfi azt mondotta, hogy a 
szabadságért feláldozza életét, úgy Az apostol hőse előbb 
családját is, majd saját életét áldozza a szabadságért. Új 
motívum, hogy Az apostol mintegy mellékesen, de antikleri-
kális éllel, a szabad szerelem felmagasztosítása is. Az apostol 
problémája bizonyos fokig a 19. század végi orosz elbeszé-
lésekben tér vissza. A népet felvilágosítani szándékozó 
narodnyikot a nép megveri, elkergeti, de a hős nem a népre 
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haragszik, hanem annál rendíthetetlenebből elnyomóira. 
Amikor Szilveszter feje legördült, „a nép rivalta: »éljen a 
király!«" 

Szilveszter története azzal végződik, hogy a hóhérlegé-
nyek eltemetik az akasztófa mellett. De Ar apostolnak ezzel 
még nincs vége. A költő rövid epilógusban elmondja, hogy 
új nemzedék jött a „szolganemzedék" után, mely szégyellte 
apáit, és amely „jobb akart lenni" és az is lett, „mert csak 
akarni kell". Az akarat nemcsak Az apostol epilógusának 
kulcsszava, hanem Petőfié, egész költészetéé. Ezért csodálja 
őt Amiel, és ezért értékeli a fiatal Nietzsche. Azapostol utáni 
egész költészetét, ami egyúttal a magyar szabadságharc 
költészete is, egyetlen megfeszített akarat hatja át: az ellenál-
lásé. Beszámoló kudarcokról és diadalokról, és a meg-nem-
adás szellemének serkentése. Harcra buzdít, és közben 
1849 márciusában, egyetlenegy versben szokatlan módon 
szólal meg: 

Pacsirtaszót hallok megint! 
Egészen elfeledtem már. 
Dalolj, tavasznak hírmondója te, 
Dalolj, te kedves kis madár. 

Dalolj, dalolj, kedves madár, 
Eszembe hozzák e dalok, 
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok. 

Ezután már csak egy tucatnyi verset írt. Az egyiket szülei 
halálára. Egy másikban Bem tábornokot ünnepli, a szabad-
ságharc vezetői közül talán az egyetlent, akiben őszintén 
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megbízott. Aztán szent háborúra buzdít az osztrákok segít-
ségére siető oroszok ellen, és végül, halála hónapjában az 
ép ésszel felfoghatatlan „szörnyű idő"-ről beszél. Bem 
katonájaként halt meg, a szabadságharc utolsó csatájában. 

A szabadságharc bukása után sokáig nem hitték el halálát. 
Álpetőfik járták az országot, és még évtizedek múltán is 
felbukkant a hír, hogy valahol Szibériában raboskodik. De 
ez már legendájához tartozik, legendája viszont művéhez. 
Ahogy Byron vagy Baudelaire legendája is a mű tartozéka. 
Nem oly módon, hogy az egyes verseket megemeli, hanem 
úgy, hogy az egész írásos művet hitelesíti. 

1846 őszén a már szilárdan megtalált hivatás biztonságá-
ban Petőfi is megírta a maga „Fároszok'-ját, hitet téve benne 
a világtörténelem egysége mellett: 

Halhatatlan a lélek, hiszem, 
De más világba nem megy át, 
Csak itt lenn a földön marad, 
A földön él és vándorol. 
Többek közt én, emlékezem, 
Rómában Cassius valék, 
Helvéciában Teli Vilmos, 
Párizsban Desmoulins Kamill... 
Itt is leszek tán valami. 

Mazzini beszél így: „az igazi művész az egyetemes élet 
papja és a társadalmi fejlődés prófétája". 
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