
FRIED ISTVÁN 

Petőfi Sándor „zenei" önarcképe 

Petőfi Sándor 1848-as kötettervét1 a maga által összeírt, sorrendbe rakott, több-
nyire keltezéssel ellátott verseinek listájából ismerjük. A történelmi és kulturális 
háttér sem igényel (úgy tartotta eddig a kutatás) különösebb nyomozást, hiszen 
az országgyűlési naplók, Kossuth Lajos megjelentetett iratai, az egykorú hírlapi 
beszámolók és az ezeket (is) magába foglaló Petőfi-adattár2 (korábban Endrődi 
Sándor gyűjtése és annak Kiss József és társai sajtó alá rendezte újabb kiadása,3 

majd Hatvany Lajos így élt Petőfijének második, tetemesen jobbított két kötete4) 
vélhetően szinte minden információt megad(nak) az egyes Petőfi-versek kelet-
kezésének körülményeiről, az egyes kifejezésekhez fűzhető szűkebb és tágabb 
utalásrendszerről, sőt, a Petőfi-szótár^ megjelentetése után már csak fel kell la-
poznunk ezt a rendkívül fontos gyűjteményt, hogy az egyes szavak lehetséges 
jelentését, szövegkörnyezetét az összes változatban megismerhessük. Mégsem 
dőlhetünk nyugodtan hátra karosszékünkben, mindezekre az igen becses for-
rásokra lényeges kérdéseket tekintve nem támaszkodhatunk, vagy legalábbis ú j 
kérdésekkel kell előállnunk, hiszen alapvetőnek minősíthető problémák mellett 
ment el úgy a kutatás, hogy nem volt képes, nem kívánta észrevenni: miszerint 
Petőfi kötetterve, a maga a költő által megjelölt kronológia esetenként megté-
vesztő. Még az is bizonytalan egyelőre, hogy a korábban ciklusokban gondol-
kodó (és akkor még a Himfy szerelmeitől talán nem teljesen független kötetkom-
pozíciót megtervező) költő miféle koncepció szerint állította össze 1848-as 
kötetét: miért azokat a naptári megjelöléseket sugallta kései monográfusainak,6 

amelyeket versei alá rótt; milyen szempontok vezethették: kronológiaiak-e, te-
matikaiak-e (ez tetszik egyelőre a legkevésbé bizonyosnak), netán a különféle 
hangvételű, tónusú, verselésű költemények egymással vitatkozó lényegét tartot-
ta-e szem előtt? 

A korábbi Petőfi-kutatás során már például Martinkó András jelentette be: a 
Petőfi-versek kronológiája újragondolást igényel,7 a közeli múl tban pedig Lu-
kácsy Sándor hitelt érdemlően érvelt amellett, hogy a Kemény szél fúj eddigi 
besorolása téves, külső és belső okok más dátumot hitelesíthetnek.8 Nemcsak a 
pályaív szempontjából fontos ez, tudniillik az, hogy a Petőfi-összeállítással szem-
ben (amely a költő utólag konstruált, a kronológiától esetleg független fejlődés-
rajzot rekonstruál!) a lehetségesen kikövetkeztethető alkotásfolyamatot mutassuk 
föl, hanem éppen azért, hogy földeríthessük a kötetkompozíció alakításának 

1 1 4 



p e t ó f i s ä n d o r „ z e n e i " ö n a r c k é p e 

indokait. Hiszen optimális esetben egy valódi és utólag átírt (átpoétizált) kro-
nológia szembesítéséből feltehetőleg a költői intenció is több valószínűséggel 
közelíthető meg. 1848-ban már Petőfi Sándor a nemzet költője, ő a nemzeti költő 
(Vörösmarty és Arany csak mellette az), az ő, mindenekelőtt lírai, alkotásai a 
korszak nemzeti és meghatározott rétegek magatartását kifejező törekvéseinek 
reprezentánsai. Petőfinek tehát az az érdeke, hogy lírája olyannak lássék, mint 
amely azonnal reagál a korszak politikai és egyéb változásaira; eseménylírát 
alkot olyan értelemben, hogy a történések summáját adja, költészetté, költői 
szemszögből tekintve a legmagasabb rendű megszólalási-közlési változattá szub-
limálja, és ezáltal értelmezi, költészeti és egyetemes, emberiségi történelmi di-
menzióba helyezi mindazt, ami eseményként tarthat számot a megörökítésre. 
Petőfi Sándor azonban programja szerint ekkor már nemcsak (bár elsősorban) 
nemzeti költő; éppen az a költészettörténeti szerep, amelyet maradéktalanul 
betölteni törekszik, igényli, hogy még legbensőbb, legszemélyesebb ügyeibe is 
bevonja a magyar és a világköltészet hagyományát, saját korábbi éveinek líráját 
(legalábbis annak frazeológiáját újragondolja, kiteljesítse), egyszóval Béranger 
és Heine, Victor Hugo és Herwegh, ám éppen úgy Eötvös, Vörösmarty és az 
1840-es évek, főleg a messianizmus körében keletkezett magyar líra és gondolat 
témáit, szókincsét, politikai és személyes utópiáját Petőfi-művé összegezze. 

Még az olyan, ártatlannak tűnő és biedermeier vagy szentimentális témaként 
megverselt tárgynak, mint a magas és mély, királyi és szerény, harci és békés, 
hidegen messze látszó és csöndesen megbúvó bináris oppozícióját, már az előző 
periódusban több változatban megjelenítő Petőfi-lírát újragondolja, azaz „A 
völgy és a hegy"9 szembeállításából adódható költői-világszemléleti lehetősége-
ket: s ezúttal nem a Kárpátok és az Alföld bilincs-szabadság dichotómiája ki-
egészítő motívumával festi alá a személyessé válható világ szépségét, még csak 
nem is a palota és kunyhó politikai hitvallását öltözteti komor-patetikus versbe, 
hanem az antropomorfizált természetet beszélteti, a számára is(?) kiindulópontul 
szolgáló Horatius-toposz távolról idederengő ellentétét bontja ki olyképpen, 
hogy a valóságos és a vágyott lét képzelt vitáját adja, a sorsával és létével 
elégedetlen, egy másik létformába vágyó sors kielégületlenségének és kielégít-
hetetlenségének vallomáslíráját. 

A kétszer négy versszak sorrendiségével sugall állásfoglalást, meg azzal, hogy 
az első négy versszakban pozitív töltésű helyzetek a második négy versszakban 
(hasonló előadásban is) visszájukat mutatják, az első négy versszak romantikus 
szókincsből merített frazeológiája az érzékenységnek egy korszerűsített, más 
Petőfi-versekben kifejtettebben, ám n e m kevésbé személyesen hiteles képkincsé-
be hajlik át. A kétszer négy versszak, a hegy és a völgy vitája egyben az élet-
érzések, életformák, életértelmezések, ám mindenekelőtt a költői szókincsek vi-
tája, anélkül azonban, hogy bármelyik „szubjektív" érvényessége kétségbe vo-
natna. Az a paradox szituáció, miszerint az utópikus életformát rejtő völgy 
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zengi ki a romantika nagyszabásúan fenséges szólamát, míg a hegy él a bie-
dermeier és az érzékenység szókincsével, tehát ez a megfordított költői szituáció 
a tónusok egyértelműsíthetőségét látszik megkérdőjelezni, így a közeli és a távoli 
egyként lehet tragikus élmény; a költői világ értékfelfogásának ismerete szük-
séges az olvasói állásfoglaláshoz. A völgy és a hegy ilyen módon a Petőfi-líra 
értékszerkezetét is tematizálja, úgy, hogy a magyar és a világlíra egy jól ismert 
motívumát egy egyszerre hagyományos és újszerű szituációban járja körül. Hi-
szen a „fent"-ről szólva a hatalmi szféra szókincsével élve a reformkori magyar 
líra nem egy szó- és képújítását illeszti a romantikus látomásköltészet modorá-
ban előadott monológba. Egyben deszakralizálja az egyházi terminológiát, az 
„isteni" meg a „tömjénfüst" éppen úgy a pusztán hatalmi beszéd részévé válik, 
mint a „hódolat", az „aranykorona", a „palást", a „bíbor": a hatalmi jelvények, 
jelképek a nagyvilágra felülről tekintő és a kozmológiai időszámítás szerint létező 
lét jelzéseként a fenséges és elhagyatott magánosság képzetkörét adják. Mindezt 
úgy, hogy a völgy sóhajából fakadó leírást a vers második szerkezeti egységében 
a hegy önérteimező gesztussal értelmezi. A hegy sóhaja ellenben egyfelől a 
völgylétet tematizálja, másfelől e völgylét kódjait dekódolja, alig rejtett (költői) 
önidézet formájában eleveníti föl a Petőfi-líra egy-egy típusának kulcsszavait, 
önálló verssort alkotva, tehát a versegészen belül (majdnem öntörvényű) szeg-
mentumot, még egyszer, tömörítve, megnevező-utaló szavakra szorítkozva egy 
bizonyos típusú, nem oly rég sokat vitatott, máskor bírált, végül is elfogadott 
líra kifejezéskészletét mutatja föl a költő: „Pillangó, harmat, csalogány, virág..." 
A hegy sóhajában fölbukkanó Petőfi-önidézethez járulnak a pusztán perspektí-
vából látható, tehát kizárólag a hegy által megnevezhető roppant ellentétek, 
enyelgő szellő-csatázó fergeteg, odalenn-idefönn, s ugyancsak a hegy teljesíti ki 
a völgy sóhajának áthangolásával nagyvilág-létélményét: míg a völgy a nagyvi-
lágra letekintés „isteni" voltáról áradozik, a hegy a „nagyvilágtól mélyen" el-
rejtőzés boldogságat szegezi ezzel szembe. S ezzel mintegy keretet is ad a versnek, 
a kétszer négy versszak egymásnak felel, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 a megfelelő párok. 

A Petőfi-kronológia az Olaszország10 elé teszi ezt a verset, és ugyan semmi 
nem szól ellene, de mellette sem túl sok. Annál is kevésbé, mivel az Olaszország 
(és ennyi a bizonyosság, alig valamivel több) az itáliai forradalom magyar költői 
visszhangja, tehát történelmi eseményhez fűzhető. Csakhogy az Itálián végig-
hullámzó forradalom melyik szakaszához? A szicíliai (palermói) forradalom-
hoz-e, akkor valójában januárra, méghozzá elejére tehető a vers, persze kiszá-
mítandó: mikor tudta meg Petőfi a hírt. S ha azonnal reagált rá (versével), akkor 
legalább azt lehet tudni, nagyjában-egészében milyen időpontok közé valószí-
nűsíthető a vers megírása. Ebben az esetben a közlés dátuma sem segíthet, 
hiszen Petőfi életében nem jelent meg a vers. Ha a költemény szókincsét, kép-
anyagát, szerkesztettségét tekintjük, semmi köze a megelőző és utánakövetke-
ző(?) műhöz, antikizálása ugyan méltó és illő a tárgyhoz, látomásos-prófétikus, 
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bibliai képpel gazdagított befejezése mindenképpen elüt a közelébe helyezett 
versektől. De vajon bizonyos-e, hogy Palermo forradalma váltotta ki Petőfiből 
a zsarnokölő Brutus szellemét megidéző költeményét? És ha véletlenül a január 
27-i nápolyi forradalomra reagált? Az első két sor nem vonatkozhat-e arra, hogy 
Palermo után Nápoly következett, a többes szám, a sóhajok, amelyekből égihá-
ború lett (ez az ellentét emlékeztet, noha igen halványan, az előző vers hasonló 
szókincs-töredékére), vajon nem a forradalmi hullámra utalhatnak? Kérdéseimet 
nemigen lehet filológiai adatokkal alátámasztani, de feltétlenül meg kellett kér-
dezni a kronológiai lehetőségek végiggondolása miatt. Hiszen a közelebbről 
szemügyre veendő vers besorolása miatt is jó volna tisztábban látni. Mivel itt 
már határozott időmegjelölést találunk: a Rózsavölgyi halálára alatt ott a pontos 
dátum: Pest, 1848. január 29. Mielőtt beletekintenénk a versbe, néhány szó arról 
a kétségről, amely a vers datálásával kapcsolatban elfogott. Rózsavölgyi Márk 
1848. január 23-án halt meg.11 Az Életképek január 30-án közölte a halálhírt, 
ezek szerint a verset Petőfi korábban vagy aznap tudta meg, és ezért lenne 
igazolható a január 29-i dátum. Csakhogy a költemény február 20-án látott csak 
napvilágot az Életképekben,12 eszerint viszont majd egy hónapig hevertette a 
költő íróasztalfiókjában.13 Vajon miért? Még egy apró adat kívánkozik ide. Petőfi 
Sándor 1848. január 29-én vidám hangú levelet írt Arany Jánosnak, a tőle meg-
szokott derűs-tréfás tónusút, amelyet semmiképpen nem tudok egyeztetni a 
Rózsavölgyi halálára megrendültségével, helyenként komorságával, a „magyar 
karakteri szentimentalizmus" természetrajzával. A levélben van szó arról, mit 
ír a költő: „Én most Lehelt írom..." - árulja el a költőtársnak,14 egyetlen szóval 
sem említve meg gyászát, amelyet az alig egy hete elhunyt, személyesen is 
ismert15 muzsikus halála miatt érzett. S ha véletlenül(?) még tartott mámoros 
hangulata az itáliai forradalmak hírének hallatán, s ez indokolja derűjét, akkor 
sem igazán odailleszthető ez a teljesen más tónusú vers. Bevallom tanácstalan-
ságomat. A január 29. mellett szól az, hogy a halálhír okozta felindulás verset 
eredményezett, olyat, amelynek ürügyén a maga arcképét festhette tovább, össz-
hangban a Magyar vagyok önportréjával. Minden más ellene szól. A következő 
vers, Az országgyűléshez sem könnyíti meg helyzetemet, bár ott az 1848. februári 
keltezés elfogadható, valószínűleg február 5. után született meg a vers, az or-
szággyűlés februári vitáihoz szól hozzá a költő, hogy a maga napirendi javaslatát 
adja elő. Azt, amely a napirenden nem szerepel[hete]t[t]: a sajtószabadság prob-
lémáját. A Rózsavölgyi halálára verselésében sem az előző, sem a következő köl-
teményre nem emlékeztet, hangütésében sokkal inkább korábbi verseket idéz: 
„Csak én járok a faluban Egyedül, Keresem az álmot, de az Elkerül...", vagy: 
„Rég elhúzták az esteli Harangot, Ki az, aki még mostan is Barangol?" Ver-
sünkben meg: „Vén muzsikus, mit vétettem én neked, Hogy mindig csak szo-
morítasz engemet?" 
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A tizenegyesek, akár egy, akár két sorba tördelve, olyan versekben kapnak 
életet, amelyek a hiány költészetét adják, vagy az idillben n e m részesülhetést, 
vagy a magánosság poézisét, olykor a bizonytalanságát: „Rég veri már a magyart 
a teremtő, Azt sem tudja: milyen lesz a jövendő?" Valószínűleg a Fóti dal rit-
musihletésére vezethetjük vissza ezt a Petőfinél ismétlődő versformát, s kivált-
képpen figyelemre méltó, hogy a sírva vigadásban nem egyszerűen nemzeti 
karakterisztikumot vél fölfedezni, hanem a zene katartikus erejéről is szól, a 
múlttal való szembenézésről, továbbá: a haszonelvű jelenfelfogást állítja a tör-
ténelmi gondolkodással szembe. S ha akad valami, ami Az országgyűléshez című 
vers nem kevésbé keserű előadásával egybevethető, akkor az ennek a szűk körű 
jelenorientáltságnak kifejtése, szembefordulás egy hagyományos átlagnemesi 
magatartásformával. Míg a Rózsvölgyi halálára csupán a zene hatalmának tulaj-
donítja a történelem fölidézését, minden más tekintetben elmarasztalja a múltra 
és a jövőre oly kevéssé fogékony „cudar nemzet"-et, addig Az országgyűléshez 
„szép és jó beszéd"-ként minősíti az országgyűlési (nemesi) retorikát, ám sem 
a múlt képzete nem hallik ki (itt a múlt hiányával van nagyon is jelen), sem a 
jövőbe pillantás képessége nem adatott meg a szónokoknak. Mindkét verset a 
szatírába hajló irónia hatja át: a Rózsavölgyi halálára a zenében élő, zenétől lel-
kesülő magyar képét vázolja föl, a hatodik szakasz keserű (ön)iróniája nem a 
nemzetével azonosuló költő szava, hanem a vágyait maga elé képzelgő maga-
tartás rajza, ez folytatódik a hetedik szakaszban, amelyben a feltételes mód 
kijelentővé módosul ugyan, ám a (mámorosult?) képzelet immár realitásnak 
látja és láttatja, ami el sem kezdődött, és ami legfeljebb a Rózsavölgyi-dallamok 
hallatán kezdődhetne el. Hogy aztán annál kijózanítóbb legyen az ébredés: a 
„hegedű és koldusbot" sorsjelkép. És talán nem csak Rózsavölgyié. Az ország-
gyűléshez című versben a részsikereket sikerré dimenzionáló, a lényeges, nemzeti 
sorskérdések helyett kevésbé fontosnak tetsző, a jövővel nem számoló problé-
mákat megvitató gyülekezetet vádolja a költő, az előző vers „magyaros" ritmu-
sával szemben itt ötös és hatodfeles - rímes - jambusokban, igencsak retorizált 
változatát adva az ódai hangnembe hajló (ki)„oktató" költeménynek. Külső for-
máját, gondolatmenetét nyomon kísérve is az érvelés, a cáfolat, a példázatként 
használt képanyag logikus elrendezése tűnhet szemünkbe. S ha a sorslátás és 
sorsintézés tekintetében egymásra vonatkoztatható is a két vers, több tényező 
inkább a különbözéseket látszik erősíteni. A versformáról már volt szó, ide még 
a Rózsavölgyi halálára olyan értelmű megkomponáltságának hangsúlyozása te-
hető, amely szerint a szakaszok utolsó, ötödik, nyomatékosító sora egy (zenei) 
frázis ismétlésének, egy zenei gondolat lezárásának tetszhet, nem is szólva arról, 
hogy a közgondolkodásból a költeménybe emelt szólamok - a már említett -
ironikus kontextusba kerülnek, míg Az országgyűléshez nem pusztán az átlagne-
mesi örökséget utasítja el, hanem az országgyűlési vitákban és döntésekben 
kicsúcsosodó nemesi (liberális?) gondolkodást is. Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyo-
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mányoklb című értekezése magyarságportréjából lehet ismerős a „búsongó ma-
gyar" alakja. „S hogyan is lenne bús a magyar, ki annyi öröm innepeket űl, 
vendégszeretést nagy mértékben gyakorol, s még a halottas ház szomorgását is 
habzó poharak közt deríti fel?" - emígy az egyik tétel, amely választ igényel. 
S az nemsokára meg is érkezik az értekezésben: „Búsongás nem csak szolgai-
ságnak de az érzés mélységének következése is lehet"; a magyarság karakte-
risztikumát „melancholiás temperamentum"-mal lehet minősíteni, s ezt erősíti: 
„a nemzeti muzsikának majd a pajkosságig eleven, majd a csüggedésig lassú 
hangjai." S az akár következtetésként is elfogadható megállapítás: „a nemzeti 
búsongás eredeti érzés a magyarban." Aligha vonható kétségbe, hogy e gondo-
latok egyike-másika fölbukkan a Rózsavölgyi halálára című versben, ha nem is a 
Kölcsey meghatározta értékkategóriákban: 

Régi sorsa magyaroknak a bánat, 
E nélkül már tán élni sem tudnának [...] 
Ébredj föl, vén muzsikus, vén barátom, 
Hadd busúljunk, lelkesedjünk nótádon.. . 

Félreértés ne essék: nem azt szeretném sugallni, hogy Petőfi Sándor az általa 
tisztelt, versbe foglalt Kölcsey Ferenc17 téziseit vitatja, vagy gondolja tovább. 
Nem tudom, ismerte-e egyáltalában Petőfi Kölcseynek ezt az írását; s ha például 
a Kazinczy-életmű inkább a „borzasztólag szép pálya" nemzet-hálátlansági ta-
nulságaival volt része Petőfi gondolkodásának,18 talán nem egészen indokolatlan 
annak feltételezése sem, hogy a Kölcsey-oeuvre-ből szintén a művé emelkedő 
élet volt Petőfi számára a példa. Ám azt azért megkockáztatom, hogy a Kölcsey 
által megfogalmazott nemzetkarakterológia vulgarizált változatát Petőfi ismerte, 
nem kevésbé az ennek megfelelő életfelfogást és -formát. S ha Petőfinek a zene 
iránti érdektelenségéről és közömbösségéről szóló (és Jókai Mórtól származó) 
híradáson töprengünk, a Rózsavölgyi halálára önmagában elég érv lehetne e 
bizonytalan hitelességű „adat" cáfolatára, ám egy lépéssel tovább is mehetünk. 
S most nem térek ki a Petőfi-versek „zeneiségé"-re meg arra, hogy Rózsavöl-
gyihöz fűződő kapcsolatait a személyes találkozás élménye alapozta meg. In-
kább versünknek azt a vonását emelem ki, amely a zene nemesítő hatalmát 
jeleníti meg, a zene pillanatnyi hatását szembeállítva a zenében élő, a zene és 
zeneszerző együttes jelenlétében érzéseit megszólaltató költő gondolataival. Míg 
a „cudar nemzet" fiai Rózsavölgyi és más (reformkori) zenekarvezetők dalla-
mainak fölcsendülésekor ugyan legjobb önmagukra ismerhetnek, a tettre ébre-
déshez azonban még ez is kevésnek mutatkozik. Bár a magyarok régi sorsa a 
bánat, ennek legszebb kizengetése Rózsavölgyinek és társainak zenéje (így gon-
dolta Liszt Ferenc is, amikor nem egy magyar rapszódiájába beledolgozta Ró-
zsavölgyi dallamait!), ám csupán a zene hangjaira lépnek ki a bánatos létfor-
mából, csak akkor (és addig) „virít" ki „a magyar nép fája". Ötven esztendeig 
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muzsikált a költő szavai szerint a „vén muzsikus" (a „vén barátom" minden 
bizonnyal nem szokásos formula, hanem a személyes és „harcostársi" viszony 
rögzítése, Petőfi újságcikkben állt ki egy ízben Rózsavölgyi mellett19), és ötven 
esztendő alatt a „magyar"-nak csupán ilyen fellángolásra telt. A győri vitézségen 
ironizáló poéta ebben a versben is megemlékezik a zenehallgatók képzelt 
hősiességéről, csakhogy a feltételes mód jelzi a Mohácsnál valóban életüket ál-
dozók és a zene hangjainál búsongok álmodozásai között feszülő különbséget. 
Ez a különbség jellemzi a jövővel mit sem törődő, látható-érzékelhető, a felej-
tésben elmarasztalható magyarságot (kijelentő módú igék) meg a nekibúsulás 
keltette ábrándok között a jövőről álmodozó (zenei) közönséget (itt is kijelentő 
módú igék). Ne tévesszen meg bennünket, hogy előbb váltogatja Petőfi az egyes 
szám és a többes szám első személyt, hogy aztán a vers utolsó előtti szakaszának 
harmadik soráig megtartsa a látszólagos azonosulást tanúsító többes szám első 
személyt, majd az utolsó szakaszban (tehát az elsőben és az utolsóban!) ismét 
kizárólag a maga nevében szóljon, a maga személyes viszonyáról Rózsavölgyi 
Márkhoz. Ennek a versnek többes szám első személye csak grammatikailag 
azonos Az országgyűléshez c ímú versben fölbukkanó, a közösség nevében vádoló 
többes szám első személlyel. A Rózsavölgyi halálára azokat a látszat-azonosságo-
kat tömöríti verssé, amelyek közte és a közelebbről meg nem nevezett szárma-
zású, réteget reprezentáló publ ikum között megtéveszthetik a kevésbé figyelmes 
szemlélőt. A költő egy általánosan elterjedt karakterológiát lelkesít át, szinte 
személyesít meg azáltal, hogy belép az e karakterológia által húzott körbe. Hi-
szen a felületes rápillantás hasonló vagy külsőlegesen azonos vonásokat fedez-
het föl: a bánat, a merengés, a sírva vigadás lehetnek azok a jelek, amelyekkel 
mindkétfajta zenehallgatást le lehet írni. Á m kérdés, hogy a költő valóban csak 
zenét hallgat-e? Rózsavölgyi dallamai csupán alkalmi szórakozásra kínálnak-e 
verssé gondolható lehetőséget? Vagy pedig az egyik esetben a közismert mu-
latozásról és annak hatásáról tudhatunk meg valamit? 

A másik esetben a zene és a muzsikus helyébe akár a költészetet és a költőt 
is tehetjük, még egyértelműbben körvonalazva sejtésemet: a Rózsavölgyi halálára 
„vén muzsikus"-sorsa, művészsorsa a Petőfié is? Csak az ő hívására idézhető 
meg Rózsavölgyi Márk, s amire mutat, amit tanulságképpen elénk tár, az a 
költő sokszorosan megálmodott kettős jelképe: művészet és szegénység, ze-
ne/ i rodalom és mellőzöttség-elfeledettség, ezúttal a hegedű és koldusbot alakvál-
tozatában. Az első és utolsó versszak ismeretében a közrefogott szakaszok oly-
kor ironikus, olykor keserű(bb) mellékjelentést kapnak, a költő mintha belehe-
lyezkedne kortársi magatartásformákba, hogy a lehetőségek (tegyük hozzá: az 
elmulasztott lehetőségek) fényében, és ezekről Az országgyűléshez is megemlé-
kezik, ábrándozás és realitás ellentéte élesebben kitessék. Hiszen ha valóban a 
muzsikus mulattató játékával együtt múlt el az ötven esztendő, miként arról az 
utolsó előtti versszak beszámol, akkor miért lett, hogyan lehetett Rózsavölgyi 

1 2 0 



p e t ó f i s ä n d o r „ z e n e i " ö n a r c k é p e 

Márk osztályrésze a hegedű mellett a koldusbot? Ha valóban rajong a „magyar 
ember" a zenéért, ha a zene hangjait hallva valóban feltámad benne a tettvágy, 
akkor logikátlannak tetszik a vers kicsengése, a befejező szakasz, és talán logi-
kátlan Az országgyűléshez felütése is: „Sokat beszéltek, szépet is beszéltek, / Jót 
is, de ebbül a hon nem él meg. . . 

Az Olaszország példázhatja, miként lehet sóhajokból égiháború, miként járhat 
a táborokban Brutus szelleme (lelkesítve). A Rózsavölgyi halálára viszont csak a 
sóhajokig eljutó zenehallgatókat emlegeti, akik könnyezik a múltat, és nem élik 
a magukévá, mint Itália népe Brutus korát. Még egy tényezőre szeretném itt 
felhívni a figyelmet. Petőfi verse nem nekrológ, sokkal inkább felidézés, meg-
idézés, már a második versszaktól kezdve perli vissza a halálból a vén muzsi-
kust. így tehát némi epikus szál is végighúzódik a versen, a nemzetkaraktero-
lógiát előhívó zeneidézés egyben emlékébresztés, a művész és művészete újra-
élése, feltámasztásának kísérlete versben. Jóllehet ebbe a fel- és megidézési 
folyamatba - mint láttuk - jókora adag irónia vegyül, a költő korábban szerzett 
versére utalva (Magyar vagyok) éppen az eltávolító és mégis nagyon közelről 
szemlélődő poéta gesztusai (az egymást váltó egyes és többes szám első sze-
mélyű igealakok) vetítik elénk a szituáció ambivalenciáját. Hiszen a költő is 
részese a sírva vigadásnak, a zenehallgatásnak, részese és szemlélője, a zene 
által tettre készülő és az elmaradt tettek bírálója, a múltat megidéző és a győri 
futás emlékét sem feledve gúnyolódó. Egyszerre játszik több érzéssel: megjeleníti 
a karakteri magyar szentimentalizmust, amelyhez fűződő viszonya már csak azért 
sem teljesen egyértelmű, mert az érzésekben maga is osztozik, noha számára a 
zeneszót a vele rokon sorsúnak hitt művész személye hitelesíti. Bár Petőfit éppen 
1848 januárjában (vagy februárjában) nem fenyegette Rózsavölgyi Márk sorsa, 
művésztudatába már korábban beleértette a meg nem értett, a felejtésre ítélt 
próféták, a kiválasztottak küzdelmes életét; romantikus költő módján vállalta 
az élen haladók magányát, miközben szerelmes verseiben ez ellen a magány 
ellen küzdött - a megértésért. Rózsavölgyi Márknak sok mellőzöttséggel és sé-
relemmel teli élete már csak azért is közel állhatott a Petőfiéhez, hiszen mind-
ketten kívülről érkeztek a reformkori társadalomba, Rózsavölgyi a még nem 
emancipált zsidóságból, Petőfi alacsonyabb sorsból, a sosem vállalt, ám feltehe-
tőleg sosem egészen elfelejtett szláv származás tudatával. Kívülről érkezve lettek 
mindketten reprezentánsok, Rózsavölgyi jellegzetes magyar dallamok szerzője-
feldolgozója, Petőfi Sándor pedig még a külföld előtt is, már életében a német 
nyelvű fordítások segítségével, szinte megtestesítője mindannak, amit a (jó szán-
dékú) külföld a magyarságról elgondolt. Persze aligha bizonyítható, hogy ilyen 
motívumok szerepet játszottak abban a feltűnő rokonszenvben, amelyet Petőfi 
a „vén muzsikus" iránt érzett, és amelynek tanúbizonysága a Rózsavölgyi halálára 
című vers. Azonosulás egy művészpályával, és azonosulás egy másik művészeti 
ág rokonnak érzett törekvésével. 
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Ritka pillanata ez a Petőfi-lírának, néhány költőtárshoz intézett ily meleg 
sorokat, meg talán még Egressy Gáborhoz. Amit Rózsavölgyiről a versben el-
mond, önmagáról is elmondhatta (volna), n e m egy ízben, más hangszerelésben, 
más co-textusban el is mondta. Nemcsak a mellőzöttség öntudata, a kevéssé 
méltó elismertség személyiség-felfokozó elszántsága kap hangot a versben, ha-
nem az a t ípusú magyarságismeret is, amelyben nem vagy alig kívánt másokkal 
osztozni; az a jövőre tekintés, amelynek hiánya még az esetlegesen jóakaratú 
jelenben élők jó részét is jellemzi (mint az Az országgyűléshez című versből ki-
tetszik); tehát annak a biblikus ihletésű utópizmusnak nemléte miatt kárhoztat 
a költő (az 1840-es évek magyar és szomszéd irodalmi eszmeiséggel összhang-
ban), amely az ígéret földjéhez vezető út keresésében láttatja a költő feladatát, 
költői feladatát is. A korára reagáló poétának ugyanis - mint ezt Petőfi hirdette 
- ama tépettséget és szaggatottságot is érzékeltetnie kell,20 amely a (romantikus) 
XIX. századot a felvilágosodáshitű tizennyolcadiktól megkülönbözteti: az illú-
zióvesztés drámaiságát a jövőbe vetett hit szelídítheti emberivé és republikánu-
sán etikussá. Mindez azonban nemcsak a forradalomváró, -ünneplő költészet-
ben, hanem a Byron nevével jelzett romantikától való elfordulásban, n e m a 
titánember szenvedélyeinek konfliktusos megjelenítésében, hanem a szűkebb 
cselekvési térre korlátozódó individualitás-felfogásban lesz a Petőfi-lírának (az 
ifjú Németország irodalmától is megerősített) sajátossága. Ez a szűkebb tér a 
nemzetfogalom átértékelésekor kaphat formát; versformát is. Amely egyben az 
utópikus gondolat számára megfelelő költői alakban lehet lírává: a gondolat 
távlatossága újszerű költői beszédet igényel olyképpen, hogy vitában áll az előző 
periódus többnyire a romantika jegyében fogalmazódó és erőteljesen retorizált 
költői beszédével. Bővebb kifejtést érdemelne Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez 
címzett ódájának (és nemzetképének, nemzeti harmónia gondolatának) és Petőfi 
Sándor szóban forgó, a rapszódiára csak helyenként utaló, keresetlenebb, kopá-
rabb, a közkeletű szólamokat olykor idézőjelbe tévő előadása (és nemzetképe, 
a nemzeti harmóniát pusztán a zenehallgatás keltette indulatokban felvillantó 
néhány verssora). Továbbá: míg Vörösmarty a maga pozíciójából egy kívülről 
érkezett „hű rokon"-t köszönt, az én /mi és a te párbeszédére, zene közvetítette 
együtt-létére alapozhatja jelen-múlt-jövő látomását, addig Petőfinél éppen e lá-
tomásból zárja ki magát a nemzet egy része, a költő, maga képviseli, hogy a 
jelen sivárságáról is szólhasson. Vörösmarty romantikus zenésze, „hírhedett ze-
nésze a világnak" mellett szerény helyet kaphat a „vén muzsikus", a díszítő 
jelző nélkül nótázó, kinek mindössze két kincse van: a hegedű és a koldusbot. 
A romantika pompázatos képkincsét Petőfi idézett verseiben felváltja a tudato-
san szegényesebb, „földközelibb", „emberszabásúbb" világ rajza. Még az Olasz-
ország történelmi és Shakespeare Julius Caesarát is megidéző sorait követő jö-
vendölés a „nagy szép idő"-ről, mondhatjuk úgy is, hogy az Idők teljességéről, 
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a maga tájköltészetének szókincsével lehet szemléletessé; mintha csupán az Al-
föld és a Kiskunság élményével feldúsítottan juthatna céljához a gondolat: 

Eljő, eljő az a nagy szép idő, 
Amely felé reményim szállanak, 
Mint ősszel a derültebb ég alá 
Hosszú sorban a vándormadarak; 
A zsarnokság ki fog pusztulni, és 
Megint virító lesz a föld szine -

(Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy „a magyarok Istene" ebben a 
versben a „szabadság Istene" képében lép elő.) 

Rózsavölgyi Márk nem romantikus hős, mégis az idézett Vörösmarty-vers 
zenész-titánjának alakváltozata - Petőfi tónusában. Amiképpen megtörtént a 
magyar irodalomban a Vörösmarty-Petőfi-váltás;21 amiképpen a romantikus és 
népies hangvétel már Vörösmartynál is egyszerre jelentkezett (az 1830-as évektől 
kezdve), úgy Petőfi kibontakozó, főleg 1844-et követő költészete a népiességgel 
feltáplált romantika újabb változatát hozta létre. A Rózsavölgyi halálára a mellő-
zött művész (itt kevéssé romantikus, de a romantikából eredeztethető) toposzát 
poétizálja át annak a zenének modorában, amellyel Rózsavölgyi képviselte a 
nemzeti karaktert; a búsuló-lelkesedést keltő nóta lehetőségeiben jeleníti meg 
azt, ami a nemzetben a legjobb. Ugyanakkor ez a nemzeti stílus alkalmassá 
válhat, hogy a jellegzetesen romantikus művész, Liszt Ferenc, az európai elter-
jedettségú, jelentős múltú (vö. például Schubert magyaros ritmusait) és még 
jelentősebb jövőjű (vö. például Brahms magyar táncait) zenei magyarságképbe 
beépíthesse. Ebben a zenében (legalábbis potenciális hatásában) ott rejtőzik a 
múlt (Mohács) és a jövőre irányuló tettvágy: a legnemesebb korirány, az tud-
niillik, amely Petőfi lírájával rokoníthatja. Rózsavölgyi zenei beszédében tehát 
Petőfi Sándor a maga lírai beszédének szinte legközvetlenebb rokonát fedezte 
föl; az ilyenfajta, az Alföld-versekben (és nem annyira a zsánerképekben) kife-
jeződő hazatudat, nép-nemzet-gondolat zenei párhuzamai ébreszthették föl Pe-
tőfi rokonszenvét a hozzá képest valóban „vén muzsikus" iránt. Ilyen módon 
nemcsak azért vélem a Rózsavölgyi halálára írt verset Petőfi zenei önarcképének, 
mivel a lírai költők minden versét (legalábbis a múlt század negyvenes éveiből) 
valamiképpen önarcképnek, sőt: önvallomásnak hihetjük, hanem azért, mert 
ezúttal a rokon művész sorsán töprengve a maga lehetőségeivel (is) számot vet, 
nemzet és művész, közösség és egyén érzéseinek, magatartásának eltérésébe 
vetíti ki a maga aggodalmait (hogy aztán Az országgyűléshez mindezt még ken-
dőzetlenebből tegye!). 

Látszólag nem készült különösebb gonddal ez a vers, „formai bravúrról" 
nemigen számolhatunk be, hacsak nem az, hogy a költő megkísérli a zenének, 
a búsongó dallamnak szavakkal történő érzékeltetését. Hiszen a művész zené-
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jével van elsősorban jelen a versben, az ő emléke: zenéjének emlékezete meg 
sorsa tanulsága. Annál inkább jelen van a versben Petőfi Sándor, mivel előző 
és következő költeményeiből ismerős kifejezések bukkannak föl, saját magáról 
való közvetlenebb megnyilatkozások itt egy szituációrajz és áttételes közlés ré-
vén fedezhetők föl. Alighogy érzéseiről szól Petőfi, a második szakaszban már 
megkezdi az igealakok váltogatását, önmagában láttatva közösségi jellemvoná-
sokat, ám a közösség jellemvonásait saját, személyes érzéseivel hitelesíti. Az 
azonosulásnak és eltávolításnak ez az ingadozása teremt feszültséget a versben, 
s mint ahogy már volt róla szó, az elfogadás és az ironizálás kettős magatartását 
sugallja az olvasó számára. Ám éppen itt, ebben figyelhetjük meg az önportré 
fölvázolására történő kísérletet. Ha jelzőkkel n e m minősít is a költő, ha egybelát 
is személyes és közösségi magatartásformákat, értékfelfogása szilárdnak tetszik, 
az előző versekből már tudható elmarasztalást és vallomást csoportosítja át, 
helyezi egy megemlékezés kontextusába. Anélkül azonban, hogy az emlékezet 
önkényes felvillanásaira hagyatkozna. Éppen ellenkezőleg: igen szorosan szer-
vezett, határozottan konstruált verset alkotott Petőfi, olyat, amelyben nincsen 
kitérés, mellékszál. Egyetlen téma: a zene, a zenehallgatás, és ezzel összefüg-
gésben a zene ébresztette bánat-lelkesedés tematizálódik valamennyi szakasz-
ban, a zenéhez fűződő viszony lesz értékmérővé, demonstrálódhat tehát a „ha-
tás" tartóssága, ereje, a befogadás milyensége. Egyszóval: a lehetősége, amely 
Vörösmarty költeményében a vers(elés) zeneiségében realizálódik, Petőfinél a 
zenészsors alkotássá, hazateremtő gesztussá emelkedése biztosíthat lényegesebb 
szerepet a zenének (és zenésznek). Vörösmarty versének emelkedő íve az utó-
pikus egymásra találás eufóriáját jelzi, Petőfi lényegében ugyanazt mondja tíz 
szakaszon és ötven soron keresztül, monotóniája azonban nem bántó, hiszen a 
téma alapján változatokat ad, hogy végül visszatérjen a főtéma módosított for-
májához. Ez az erőteljesebb megszerkesztettség, szinte demonstratív strukturált-
ság a szöveg külső és belső elemeinek egymásra utalásában is megfigyelhető. 
Rózsavölgyi ötven éves muzsikálását öt soros versszakokban ötven soron át em-
legeti Petőfi, mint ahogy a rímek hol felelgetnek egymásnak, hol vitatkoznak 
egymással, s így - mintegy - kisebb tematikus egységet alkotnak. Az előbbire 
legyen példa: hegedúd-keserübb, vagy Mohácsot-levágott; az utóbbira meg: 
olyankor-hajdankor, untunk-mulat tunk. . . (bár ennél a példánál az nntunk előtt 
álló tagadószó a szerkezet része, de nem tartozik a rímhívó szóhoz a rímelés 
szempontjából). A látszólag hanyagabb rímelés, az oldottabb verssorkezelés, a 
meglepőnek tetsző áthajlás szintén a zenei fogantatásra utalhatnak, hiszen a 
szabadabb r i tmusú előadás a különféle hangulatokat megjelenítő zenétől vezet-
tetve alakul. S bár az áthajlások száma nem túl sok, „merészségük" minden-
képpen figyelmet felhívó. Ilyen a negyedik szakasz első két sorában, hogy a 
költő a névelőt az utána következő szótól szakítja el: 

1 2 4 



p e t ó f i s ä n d o r „ z e n e i " ö n a r c k é p e 

Egyszer ember csak a magyar, mikor a 
Fülét szivét megtölti a muzsika 

Ez a fajta megoldás idegen a Vörösmarty-vers emelkedettebb hangvételétől, 
mint ahogy csupán az ironikus távolságtartás igazolhatja a töltelékszavaknak 
helyét a versben: 

Ha őket eltemették vőn rendesen, [?] 
Húszezer sír állna ottan egy helyen... [?] 

Aligha dönthető el teljes bizonyossággal, hogy a költő által megjelenített sírva 
vigadás mondatja-e a szavakat, vagy pedig a költő, maga vállalkozik a sírva 
vigadás visszájának bemutatására, arra tudniillik, hogy a nótázás közben fel-
merülő emlékek miképpen juthatnak a felszínre (a máskor a sem a jövőre, sem 
a múltra nem tekintő cudarok ajkán). Erre az ironikus előadásra utal a „kibu-
súltuk magunkat" szerkezet is; mindez nemigen gondolható Vörösmarty igaz 
lelkesedést mutató ódája mellé. 

A két vers között azonban másutt keresendő (és lelhető meg) a talán leglé-
nyegesebb különbség. Míg Vörösmarty Mihály a diadalai csúcsára ért (vagy 
arrafelé közeledő), ünnepelt művészt, az Európa-szerte ismert virtuózt köszönti, 
addig Petőfi Sándor a méltatlan sors közé jutottat, a mellőzöttet idézi meg (jól-
lehet a mellőzöttségnek szinte csak anyagi oldalára vetül fény). A romantikus 
művész-, művészetelképzelés azonban szívesebben foglalkozott a meg nem ér-
tett, kortársai közönyével viaskodó művésszel, mint a befutott, „uralkodók ked-
vence" alkotókkal. A siker és ennek megfelelően a jólét gyanúsnak tetszett: 
Paganini hegedűjátékának sikerei köré legendák szövődtek, a magyar iroda-
lomban Kazinczy Ferenc pályájának emlékezete az 1840-es években több alkotót 
foglalkoztatott. Mindezzel szemben a Liszt Ferenchez a magyar romantikus óda 
rapszódiába hajló egyik nagy teljesítménye, a Rózsavölgyi halálára pedig, annak 
ellenére, hogy akár romantikusnak is minősíthető muzsikussorsot választott té-
májául, Vörösmarty versével egybevetve aligha minősíthető (hasonló romanti-
kafelfogást tartva szem előtt) romantikusnak. A Liszt Ferenchez élőt és élettelent 
átlelkesítő, sok húron játszó „zeneiségé"-hez képest a Rózsavölgyi halálára két, 
egymást kizárni látszó, mindenesetre együtt disszonánsnak ható tónusban szól: 
a bánatén és az iróniáén; a Liszt Ferenchez előadása nagy hangtávolságot igényel, 
a hangvételhez a végig fokozódó, crescendóval jelezhető erő szükséges, a Ró-
zsavölgyi halálára az igealakok említett váltogatásával párhuzamosan váltogatja 
a két tónust, olykor egybejátszatja, mindenképpen szűkebb a hangtávolság Vö-
rösmarty verséénél. Természetesen kifejthető lenne: mennyire korlátoz bennün-
ket egy vers közelebbről való szemlélésében egy szűkkeblű irányzatpoétikai 
felfogás, adott esetben a romantikának hagyományosabb fogalma és minősítése. 
Ezúttal azonban nem a följebb leírt paradoxon alaposabb értelmezése vezethet 
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tovább. Hanem annak valószínűsítése, hogy a Rózsavölgyi halálára egyfelől be-
leillik és ezért beleillesztendő Petőfinek „művész"-versei közé, oda tehát, ahol 
a művészetről (például a színészetről) szól, többnyire a kortársi nézetekkel vi-
tatkozva, nem egy ízben életfelfogást, művészetszemléletet átpoétizálva, így ars 
poetica-érvényű vallomást téve (nem utolsósorban a maga költészetének és köl-
tőmagatartásának korszerűségét védelmezve-körvonalazva). A Rózsavölgyi halá-
lára éppen úgy töpreng el a művészsors esendőségén és lehetőségein, mint ahogy 
a programadó Színészdal a színészi magatartás erkölcsi imperativusában a mű-
vészek felelősségéről, ennek következtében a feladatvállalás emelkedettségéről 
szól, és már csak ezáltal is a művészt nem a társadalmi hierarchiában elfoglalt 
helyén, hanem ott látja, ahová a művészet révén emelkedhet. Lényegében a 
művésznek és a művészetnek ez az önvédelmi küzdelme egyben a korszerű 
művészetfelfogás önértelmezését segíti; s ha a korábbi poézis (túl-)retorizáltsá-
gával szakít is, a meggyőzés kevésbé hangzatos retorikájáról nem mond le. Teszi 
ezt az előző periódus művészetfelfogásával vitatkozva, nem élve annak hang-
végelével, egy másik, dísztelenebb, célratörőbb, ám ugyancsak erőteljesen meg-
komponált szerkesztési elv jegyében. S ha följebb a Liszt Ferenchez című Vörös-
marty-óda volt az ellenpélda, az alábbiakban két Garay János-költeményt22 

említek, amely időben is közelebb van a Petőfi-műhöz, meg némileg epigonjel-
legével is példázhatja egy hangvétel, egy magatartás kiüresedését. A Hárfahang 
(1845) a költészet=hárfa (lant) allegóriát bontja ki, a Himnusz és a Szózat szó-
és képkincséből merít, s ehhez párosítja hivatkozását Himfyre. A már ismert 
trópusok és kifejezések nem új, csupán a közvetlenebb utalásrendszert kihívó 
kontextusba kerülnek, a hazafias romantika didakszisba fulladását jelzik. Tema-
tikailag a záró szakaszban mintha a Rózsavölgyi halálára előlegeződne; ám inkább 
arról lehetne elmélkedni, mitől kellett elszakadnia Petőfinek, vagy: minek elle-
nében kellett versével tanúskodnia: 

E lant zengé bölcsődalod, 
Sírod fölött ez zengend; 
S ha sírni nem tudsz hangjain, 
Örülni nem ha örvend; 
Úgy elhiszem, hogy korcs e kor 
Nagy múltját elfeledte, 
S már a jelenben а jövőt 
Előre eltemette. 

Garay is megírta a maga versét Liszt Ferenchez, szintén bőséges Vörösmarty-
idézetekkel tarkítván mondandóját . Nyilvánvaló, hogy Petőfi nem járhatta ezt 
az utat, nem is járta, kiváltképpen nem 1848-ban, mikor akarva-akaratlanul (in-
kább akarva) már Vörösmartyhoz képest alternatívát jelentett költészete. S ha 
ekkor még (leszámítva A helység kalapácsa paródiáját) sem Vörösmartyval, sem 
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költészetével nem fordult is szembe, annál világosabban határolódott el a Vö-
rösmarty-epigonoktól, általában a másodlagos romantikától, nem csak a ma-
gyartól, és kereste és találta meg a saját költészeteszménye korszerűségéről ta-
núskodó megszólalás lehetőségeit. Nem állítom, hogy a Rózsavölgyi halálára cím-
zettje Garay János vagy a Garayéhoz hasonló, az 1840-es évek folyóirataiban 
helyhez jutó költészet lenne. Azt azonban szerfölött valószínűnek tartom, hogy 
a Rózsavölgyi halálára példázza a művész- és művészetvers jellegzetesen petőfis 
felfogását, a versformában fogalmazott művészet-hitvallást. S így mindenképpen 
olyan önportrét, amely a művészethez való viszonyban rejlő értékfelfogás szerint 
differenciál. A maga zenei-költészeti szerep- és feladatvállalásában egy tisztul-
tabb nemzeti karakter lehetőségét tárja elénk. Zenei önportré annyiban, hogy 
Rózsavölgyi Márk zenéjével azonosul a költő, és Rózsavölgyi Márk sorsában 
művészsorsot, akár jellegzetesnek is mondható művészpályát ismer föl. 

A Rózsavölgyi Márkról írott vers a többi „művészvers"-sel együtt (is) szem-
lélendő. Hogy valóban 1848. január 29-éről való-e, az n e m egészen bizonyos. 
Hogy a költő az Olaszország és Az országgyűléshez közé lokalizálta, ellenben 
sokatmondó. Ezzel megnövelte a vers jelentőségét, feltehetőleg nemcsak a tó-
nusváltás indokolja ezt, hanem az a fajta nemzetfelfogás is, amely a két „szom-
szédos" versben beszédesebben, nyíltabban van jelen. 
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