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Lukácsy Sándor

CSILLAGTALAN ÉJEK
A FELHŐK körül

„Sötét eszméim hollóserege” 
(Petőfi)

„Már felhők sincsenek, nem is szorúl 
Reájok a setétség.” 

(Byron-Lukács Móric)

Néhány nappal a FELHŐK megjelenése után a Pesti Divatlap 1846. április 30-i száma 
arról adott hirt, hogy Petőfi CSILLAGTALAN ÉJEK címmel újabb versfüzet kiadását ter
vezi, „melly mü, mint néhány felolvasott töredékeiből ismerjük, méltó társa leend a »SZERELEM 
GYÖNGYEI« és a »FELHŐK«-nek”.

Bár Vahot közleménye nem szól a tervbe vett (de meg nem jelent) kötet jellegéről, 
a választott címből következtetni lehet rá. Valahányszor Petőfi különféle tárgyú, vegyes 
hangulatú költeményeket foglalt kötetbe, a legegyszerűbb, semleges címmel látta el a 
gyűjteményt (VERSEK, 1844, VERSEK, 1845, ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI, 1847); a beszélő 
címet egynemű ciklusai számára tartotta fenn (Cip r u s l o m b o k , Sz e r e l e m  g y ö n g y e i, 
FELHŐK). A CSILLAGTALAN ÉJEK cím egymagában elegendő tehát bizonyítani, hogy 
ezúttal is azonos hangulatú, egy téma köré font versfüzért tervezett: a FELHŐK-nek 
mintegy folytatását -  ha lehet, még sötétebb tónusú párját.

A csillagok jó barátai a költőknek -  mint metaforák. Petőfinél is: hajnalcsillag a re
mény (Tá v o l b ó l), a dicsőség (Te m e t ő b e n ), két „sarkcsillag”, „testvércsillag” a haza 
egén a két nemes hölgy (BATTHYÁNYI ÉS KÁROLYI GRÓFNÉK), csillag a CIPRUSLOMBOK 
Etelkéje, csillagsugár a Sz e r e l e m  GYÖNGYEl-nek múzsája, „kék csillag” az ismeretlen 
szőke asszony szeme, csillag lesz Júlia is (Hozzám  JÖSZ-E?) -  és ha éjszakai képet fest 
a költő, nem hagyja említetlenül ékességeit, Isten csillagtáborát (Va h o t  Sá n d o r h o z ), 
a Teremtő örömkönnyeit (FELHŐ ÉS CSILLAG), a „csillagfényes éj” szépségét, mely mé- 
lázásra indítja (FALUN), a koltói noktürn gyönyörködtető látványát (VILÁGOSKÉK A 
CSILLAGOS ÉJSZAKA...).

A Fe l h ő k  ciklus felé közeledve Petőfi átírja a csillagok metaforikáját („...ki mondja 
meg: nem vércsepp-e a csillag?” TÉLI ÉJ), vagy új funkcióba helyezi őket mint a sötétség 
ellenpontjait.

„Percenként jobban-jobban el
Sötétül láthatárom...”

-  panaszkodik J ÓKAY MÓRHOZ című versében (1845 őszén), de ekkor még így foly
tatja:

„...én éltemnek éjjelét 
Nem rettegem, sőt várom...
Hisz annál fényesebb a csillag,
Minél sötétb az éjszaka.”
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Még bízik benne, hogy a barátság, legalább Jókaié, csillagfénnyel enyhíti élte éjszaká
ját. Hasonló kontrasztszerepet kapott a csillagfény A HAZÁRÓL című költeményében: 
itt „honszerelme” ragyog csillagként, magányos őrtűz a vigasztalan természeti-történeti 
éjszakában. Petőfi ebben a versben próbált először olyan művészi fogást, mellyel ké
sőbb majd gyakran él (például AZ APOSTOL-ban, végig): az egész költemény a sötétség 
s a fény ellentétére épül, s a fényképzetek rendeltetése az, hogy érzékeltessék az éj
szaka komorságát.

mécsvilágom s honszerelmem ég 
szép csillag a honszeretet 
ragyog
kevés van ilyen csillagod 
mécsemnek lángja mint lobog 
mécsem korul 
mintha nap volna 
tündöklők e szellemek 
tündöklők
a dicsőség sugármeze 
e napok
a napfény megvakít 
hullócsillag 
hajnal 
hullócsillag 
tündökölt 
üstökös 
lássák fényét

A sötétség és a fény kontrasztjának kiaknázását Petőfi a FELHŐK ciklusban folytatta. 
A költeménysorozat voltaképpen nem azt nyújtja, amit címe ígér: nem felhőjátékot, 
nem borongó pasztellárnyakat. (A felhő szó csak egyszer fordul elő benne, s egyszer 
komorabb párja: a felleg.) A ciklus majd’ minden darabjában a sötétség s a fény vad 
viaskodása dúl; a színjelző melléknevek száma csekély (hatvanhat költeményben 
mindössze tíz); a versek tere rendszerint éjszakai: a virrasztó költő szobája, melyben 
homályos gyertyafény lobog, „zordon éj”, melyet villám s hóhérpallos kettős sújtása tesz 
rémletessé, kozmikus természeti éjszaka, melyben kialszik, „megőszül” a nap, a lélek 
benső éjszakája, melyet kísértetek látogatnak,„öröksötétség”. A csillagok még küzdenek 
a mindent elborító sötétséggel: a barátság és a lányszemek csillagai, bár ezek csalfák; 
de -  mint már a T ÜNDÉRÁLOM-ban felrémlett: „fénytelen... lesz az ég idővel, Ha elkopik 
majd csillagfátyola” -  a sötétség világa megválni készül csillagaitól: apokaliptikus csillag
eső hull, semmibe folynak csillagpatakok, s végre az utolsó csillag is lehull, kihuny. 
Beáll a csillagtalan éj. (A tervezett új ciklus címe már a Vahot Sándorhoz írt versben 
fölbukkant: „Hold- s csillagtalan éjjel” -  de ez ott még a sír éjjele.)

Téves vélekedés, hogy a FELHŐK megköltésével Petőfi -  mint Horváth János mond
ja  -  „kitombolta” magát, „kiírta magából a kóranyagot”. A valóság az, hogy a ciklust -  előtte 
is, utána is -  rokon hangnemű, komor költemények veszik körül, folyamatos ihletjelei. 
Okait Petőfi már 1845 nyarán felsorolta: „Rágalom, gúny, ármány, balszerencse” (VASÁR-

Lement a nap 
csillagok nem jöttenek 
sötét az ég 
semmi fény 
sötétségben vagy 
alkony
elnyelé a föld
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NAP VOLT...); a FELHŐK-ben és körülötte ezek a személyes sérelmek összegeződnek 
általános tapasztalattá és Ítéletté: „vad világ” (Fo r r á s  És folyam ), „szennyes világ”, „gya
lázatos világ” (clmadó kifejezés), „iszonyú világ” (Ál m a im ). Hónapokkal a Fe l h ő k  előtt 
Petőfi már úgy érzi: „Vad, sötét föld keblem birodalma, Fejedelme gyűlölő harag, Harcban 
állok a nagy mindenséggel” (MEGTEREMTÉD LELKEM ÚJ VILÁGÁT...) -  harcban áll, harag
szik, lázad, el akarja pusztítani a gyalázatos világot.

Az új életérzés gyökeresen átalakítja Petőfi stílusát, új formát teremt: szabad vers
folyású, gnómaszerű, apró költeményeket ír (mint Horváth János mondja, Shelley tö
redékeinek mintájára) -  végbeviszi a magyar irodalom egyik legnagyobb költői for
radalmát.

A Fe l h ő k  modora már a ciklus előtt megjelenik, 1845 telén-tavaszán (A NAP):

„Mi az a nap ? mi az a nap ?
Nem is nap az tulajdonkép.
Ugyan mi hát?... hát semmi más,
Mint egy nagy szappanbuborék.
Valami óriásfiú 
Kifúja reggel keleten,
S szétpattan este nyúgaton. -  
És ez minden nap így megyen.”

Kérdés, reá adott -  definlciószerű, többnyire metaforikus -  felelet: gyakori formulája 
a FELHŐK darabjainak. („Mely'k a legvígabb temető?” „Mi a dicsőség?” „A bánat? egy nagy 
oceán” stb.) A formula készen volt már 1845 őszén, a REMÉNY című négysorosban:

„Mi a remény?... förtelmes kéjleány,
Ki minden embert egyaránt ölel.
Ha rápazarlod legszebb kincsedet,
Az ifjúságot: akkor elhagy, el!”

Epigrammai terjedelem, erkölcsi reflexiók és bölcselkedő hangnem: mindez az akko
riban szokásos emlékkönyvversekkel rokonítja a Fe l h ő k  gondolatszálkáit. Petőfi egyik 
efféle költeménye, melyet 1845 nyarán Adorján Boldizsárnak írt, akár bekerülhetett 
volna a ciklusba:

„Kalmáridőket élünk mostanában,
Egy pénzdarabnak nézik a világot,
S ha a világ pénz, a költő mi rajta?
A költő -  mondják -  hasztalan penész csak.
Pedig a költő a királyi kép a 
Világ tallérján...”

-  de nem gondolom, hogy a FELHŐK költője igazodott az emlékkönyvversek divatjá
hoz; inkább megfordítva: a ciklus vonta a maga körébe Petőfi némely emlékkönyv
versét.

A Fe l h ő k  apró futamai már a Cip r u s l o m b o k  idején föltünedeznek (Mi v o l n a  
k ü l ö n ö s  a z o n ..., Ha zu g sá g , a m it ...); nem maradnak el a Fe l h ő k  után sem (Me g -
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FAGY A SZÍV, HA NEM SZERET..., LÁTTÁL-E A RÓNA FELETT...); egyikük epikus költe
ménybe ékelődik (SALGÓ):

„Örök rejtélyü érzés, szerelem!
Te nagy folyó, mely egyszer szemetet,
Máskor virágot hordasz vizeden...

Mindenható erő vagy, szerelem!
Mindenható vagy... angyallá az embert,
Az angyalt ördöggé, az ördögöt 
Emberré könnyen átváltoztatod... ”

Hasonló elem kerül a T IGRIS ÉS HIÉNA prózájába: „Mi a vakság? mennyei fátyol, mely 
eltakarja az ember elől a világot, melyet siralom völgyének neveznek”; A HÓHÉR KÖTELE egyik 
lapja a Fe l h ő k  24. darabjának szcénáját rajzolja meg: a magányos emberét, aki „nagy 
léptekkel jár föl s alá szobájában, járkál és nem beszél, hanem emlékeit beszélteti” (ugyanez a 
szituáció a versben: „Sétálok föl s alá szobámban... Múltam jelenési lengenek körűlem”); a 
FELHŐK-kel egyidős Az ŐRÜLT pedigjórészt annak mintegy kiszakadt darabjaiból áll, 
ilyenekből:

„Mi az ember?
Mondják: virágnak gyökere;
Amely fönn a mennyben virul.
De ez nem igaz.
Virág az ember, melynek gyökere 
ott lenn van a pokolban”

-  kis ciklus maga is, melynek lazán kapcsolódó részeit a nyolcszor fölhangzó „Hahaha” 
refrén fűzi össze.

*

Amikor Petőfi a Csilla g ta la n  é je k  kiadását tervbe vette, vélhetőleg ebbe szánta 
mindazokat a sötét tónusú verseit, melyek valamilyen okból (nagyobb terjedelmük 
vagy eltérő kidolgozásuk miatt) nem illettek bele az egyneműnek akart ciklusba. (Per
sze újabbak Írására is kellett gondolnia, hogy kiteljék a kötet.) Ferenczi Zoltán felso
rolta, melyek lehettek ezek a költemények: VÁLTOZÁS, A SIVATAG KORONÁJA, HOGY 
VAN, HOGY AZT A SOK GAZEMBERT..., ÁLMAIM, TÉLI ÉJ, ISTEN CSODÁJA, AZ ŐRÜLT, MIN
DEN VIRÁGNAK..., MÉRT VAGYOK ÉN m ég  A VILÁGON... Ha hihetünk a versek hagyo
mányos (bár bizonytalan) kronológiájának, valamennyi a FELHŐK-kel egy időben, 
előtte, utána, 1845 őszén, 1846 tavaszán keletkezett.

Az Álm a im  és párverse, Ál m o s  va g y o k  és m ég sem  a l h a t o m ... (melyet Ferenczi 
nem említ) még az év végén; az első a Pesti Divatlap 1845. december 4-i számában már 
megjelent, a rab országokról és a zsarnokhatalomról szóló kilencedik strófa nélkül; a 
másik Petőfi életében, nem tudni, miért, kiadatlan maradt.

Költők számára az álomlátás jól kiaknázható lírai téma. A Sz e r e l e m  g y ö n g y e i írá
sakor Petőfit a szeretett leány álomképe látogatta meg (ÁLMAIMBAN GYAKRAN...), 
ugyanezen ciklusban a szabadságharc első véres víziója (HÁBORÚVAL ÁLMODÁM...), a 
Fe l h ő k  58. darabjában rabnemzetek bilincsét tördeli; most, 1845 őszén, rémálmok
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zaklatják elkomorult kedélyét, két versben is: az egyik fogvacogtató szürrealista képsor 
az egyéni és a társadalmi lét szerencsétlenjeiről (koldus, cigány, lenyakazott ifjú, őrült 
anya); a másik hatalmas láttam-láttam-szekvencia, összefoglaló leltár lélekháborltó ta
pasztalatairól. Formai előzménye -  az egyházi irodalom dús szekvenciatermése után
-  a profán költészetben megvan már Verseghynél: maga a felvilágosult emberiség kez
di látni méltatlan állapotát, melyet az Igazság elől eltakar bekötött szemének fátyola: 
„Látja nyílt ésszel szemesebb világunk... Látja... Látja... Látni kezd minden...” (AZ IGAZSÁG
HOZ). Mintát adott Petőfinek A KARTHAUSI Armandjának hasonló szerkezetű csalódás
áriája, s adhatott volna Vajda Péter egy rokon szövege (ha nem marad jó időre kéz
iratban): „Láttam embert, ki dacolva a törvénnyel, tiszteletben álla és hosszú életü lón, és láttam 
embereket, a törvény szomorú áldozatait...”-  haragosan áradó tíztagú szekvencia, és amivel 
Vajda Péter végzi, éppen azzal kezdi Petőfi: „Láttam bíborban a bün hőseit, Tiprott erény 
volt lábok zsámolya...”, s utána még négy „láttam” igével sorakoznak az „iszonyú világ” 
antinómiái: az éhségtől sárga arcok és a gazdagok fényes arcai (szociális ellentétpár), 
a meggyilkolt apa és hűtlen asszonya meg slrrabló rokonai (a magánéleti morál de
fektusa), és ami Petőfi szemében a leginkább égbekiáltó, a politikai botrány: a veszendő 
országok képe, hol kész halál a polgárerény, s a rab országoké, hol a rabok jaját túl
harsogja a zsarnokhatalom gúnykacaja -  ennyi látás után mi más zárhatná a verset, 
mint a felháborodás kitörése:

„Mért nem jősz, te rontó égitest,
Te üstökös, mely arra rendeltettél,
Hogy tengelyéből a földet kivesd!”

Ez a pusztító indulat ez idő tájt többször megjelent Petőfi költészetében: „Szeretném, 
ha... tűzvész lenne belőlem; Elégetném ezt az egész világot” (HEGYEN ÜLÖK...), „Támadna egy 
új vízözön” (Hogy  v a n , h o g y  e z t  a  s o k  g a z e m b e r t ...); a Fe l h ő k  18. darabjában a 
fergetegről mondja: bár „meghasítaná az eget, És e hasadékon át A földgolyót behajítaná!”
-  és ez az indulat válik a cselekvő bosszú kozmikus igazságtevésévé Az ŐRÜLT végso
raiban:

„Beások a föld közepéig,
Lőport viszek le 
És a világot a
Levegőbe röpítem... hahaha!”

Az őrült kedvenc témája volt a romantikus irodalomnak. Divatját Horváth János 
Shakespeare őrültjeitől és bolondjaitól származtatja; egyikük le akar ásni a föld köze
pébe, ha nem is robbantani, másikuk Petőfi verskezdetéhez („Mit háborgattok?”) ha
sonló szavakat mond. Vannak őrültjei Shelleynek, Lenaunak, Byron T HE DREAM-je 
az őrült leányzóval magyarul is megjelent, Dickens egy őrült monológját lrta meg, 
három magyar fordltása látott napvilágot. őrültekkel találkozhatunk Vörösmarty 
drámáiban, Jósika regényében; a Nemzeti Színházban Czakó Zsigmond VÉGRENDE
LET-ének őrülési jelenetét Lendvay adta elő igen hatásosan, épp az idő tájt, amikor 
Petőfi Az ŐRÜLT-et írta.

A divatból ő sem maradhatott ki. Szlnészijutalomjátékául a Lear  király  bolondját 
választotta, s a T ig r is  És HlÉNÁ-ba maga is beleírt egy udvari bolondot; első felvidéki 
útján a gácsi várban alig bírt elszakadni a családi képtár egy darabjától („Egy hölgy volt,
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szép, fiatal és tébolyodon”) ; Kazinczy sírjánál úgy látta, hogy a pusztuló kert „Még mostan 
is mosolyg, mosolyg, De szívetszaggatólag, Mint a megőrült szép leány”; TÉLI ÉJ című versében 
a hópelyhek metaforája: „Talán egy őrült gondolatjai?”; a FELHŐK 65. darabjában így 
jellemzi magát: „Laktársam a kétségbeesés, Szomszédom a megőrülés.” Végül egy költemé
nyében (Az Éj ) az őrültet már-már azonosítja a költővel: az éjszaka titokbeszédét

„Csak az őrült 
Hallja,
Amidőn 
Rá a lázas 
Rémes 
Óra jön...”

hallja még a haldokló, mikor már csak egy pókhálószál tartja életét;

„Még egy hallja,
Még egy 
Harmadik:
A költő, ha 
Ébren 
A lmodik. ”

Köztéma volt az őrült, nem csoda, ha Petőfi versébe sokféle hatás és reminiszcencia 
beszivárgott. Horváth János gondosan és leleményesen összegyűjtötte őket. Néhány 
azonban elkerülte figyelmét. A versnek mindjárt az elején a „lángostor”-t, ezt a nagyon 
petőfies szóösszetételt, már korábban leírta a költőnek egy ideig szállás- és kenyéradó 
gazdája s menedzsere, Vahot Imre, olyan helyen, az Athenaeumban, mely vélhetőleg 
Petőfi szeme elé került. És bizonyosan olvasta Vajda Péter DALHON-ában Az  Éj  fia  
című elbeszélést. Ennek szerencsétlen szereplője egyre dúltabb és zavarosabb magán
beszédben adja elő viszontagságait: állandó konfliktusait az igazságtalan szörny-tár
sadalommal, apja megbotoztatását, szerelme halálát, hányódásait rossz cimborák kö
zött és a katonaságnál, öngyilkossági szándékát, végül teljesen összeroppanva őrült 
monológot mond a monológban. Ezt -  mivel Vajda Péter életműve terra incognita, 
nem olvassák -  szükséges egész terjedelmében idézni:

„Miért nem hozzátok be a napot, hogy ne nyivognátok a sötétben, mint denevérek... A gyertyát 
mely gazember oltotta el?

Derék fickók vagytok ti; ösmerem hangodat, Jankó, igen hasonlít a lónyerítéshez; tenyered, 
Gyuri, mint a medve talpa. Kapitány uram, jól tud-e célozni?

Minő büdösség ez, az ó veremben nincs nagyobb doh, mint köztetek. Szájatok nem a legjobb 
illatú. Ki kell verni férges fogaitokat.

Nevessetek csak, nagy gazemberek vagytok ti, megfogtátok a lovat, farkát a gazdánál hagy
tátok, de a lovat elvittétek.

Be jó gyermek az akasztófa, esőt sem ereszt az emberre... de a bogarak nagyon csipősek rajta.
Micsoda csengetyüt adtak kezembe? hogy a napnak harangozzak vagy a jégesőt kongassam 

el?... Hitvány nép, kezemre kellett kötni kötelét... Látjátok, eloldoztam kezeimet; melyik oszlopot 
rázzam meg a korcsmában?
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Ne ordíts annyira, tuskó, mert tüzre teszlek... Ott fehérség néz be... nevet az eszemadta... ve
gyétek el a pozdorját, hadd jőjön be. Majd elveszem én.

Hová, hová, Pista... az az én ablakom -  el onnan, mert egérré csinállak...
Be sok pince van itt. ízlik a bor, nyulak? Mit tátjátok szátokat fiúra, ki leány?
Mondom, közel ne jőjetek, mészáros ebek, mert korcsolát verek fejetekhez, s nem fülelitek le 

többé a pap disznaját...
Mondtam, ugye, ne bánts, te majom a posztó vászonban. Atkozott kemény lehet ez a ti pázsittok, 

hiszen te pirosat izzadsz.
Ezek a kis fiúcskák hátomra törekszenek, jertek ölembe. Le találtalak ejteni!... Sír a húsvéti 

bárány, mert kést mutattak neki.
Ne tréfálkozzatok e cérnákkal, kezem nem ökör, hogy a jászolhoz kössétek...
Halom vagyok, zsiványok állanak rajtam. Látjátok-e a szembekötött embert...
Trillam, trullam, ússzunk csak tovább; elefántok vannak a szekérbe fogva... a pincék elsza

ladnak...
Holláh, holláh, a paradicsomba megyünk... ennyi szamár van a jeruzsálemi úton! Uccu, rájok 

kell ijesztenem. Hess, verebek, hess, én gyorsabban tudok repülni!”

Vajda Péter költői prózája és Petőfi verse között szövegegyezések nélkül is nyilván
való rokonság van, mégpedig egyenes ági: azonos élettapasztalat, azonos lelki diszpo
zíció; ez teremtette meg a két írás hasonló vonásait: a ráförmedéseket a képzelt kö
zönségre („Mit háborgattok?” „Ne ordíts annyira, tuskó...”), a képtelen képeket, a meg
hökkentő és durva szóválasztást, a gondolatok divagációját, a hangnem paroxizmusig 
fokozódó keserűségét.

Vannak persze különbségek. Vajda Péter szövege elejétől a végéig szertelen csa- 
pongás; Petőfi meg-megáll, hogy egy-egy ötletet részletesebben kidolgozzon, a FEL
HŐK modorában. Külön versként is megálló elemek ezek, szám szerint négy; egyet 
már idéztem, még egyet ide írok:

„Oh ég, oh ég, te vén kiszolgált katona,
Erdempénz melleden a nap,
S ruhád, rongyos ruhád a felhő.
Hm, így eresztik el a vén katonát,
A hosszu szolgálat jutalma 
Egy érdempénz és rongyos öltözet. ”

Különbség van a két őrült beszéd záróakkordjaiban is. Az ÉJ FIA végén Vajda Péter 
feltételes módban az igazságos társadalom utópiáját villantja föl, ahol „nem volna ha
ramiák tanyája a föld, nem zsarolnának a hatalmasak, nem kellene sírni a szegénynek”; Pető
finél nincs kiengesztelődés, nincs feltételes remény sem, ő felrobbantaná a világot...

A Fe l h ő k  ciklust a kiadásokban két-két páros vers keretezi: előtte az ÁLMOS VA
GYOK és az Ál m a im , utána a Min d e n  v ir á g n a k ... és a Mé r t  v ag yok  é n  m ég  a  v il á 
g o n ... (Petőfi csak ez utóbbit tette közzé ÖSSZES KÖLTEMÉNYEl-ben.)

Arra kell kérnem az olvasót, vegye le a polcról Petőfi-kötetét a két utóbb említett 
vers kedvéért.

Páros versek, mondtam, alakilag egymás tükörképei. Azonos terjedelem, azonos 
versforma: négy-négy nyolcsoros strófa, hatodfeles és ötös jambusok, rímek csak két-
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soronként. Ez akkoriban gyakori képlet volt a fiatal költők körében, használta Kerényi, 
Bérczy, Greguss, ő éppen Pe t ő f i Sá n d o r h o z  című versében (1845), némelykor apró 
eltérésekkel, például minden sort rímeltetve. Petőfinél először 1844 nyarán bukkan 
föl egy változata: a hosszabb és a rövidebb sorok rendjét megfordítja (Eg r essy  Gá 
b o r h o z ), ebben a formában szól három Béranger-tolmácsolása (az egyik négysoros 
szakaszokra bontva); és számos variánsa található később is, nála és más költőknél, 
egészen Pilinszkyig. A versképletnek nincs saját jelentése, a legkülönbözőbb témák, 
hangulatok hordozója lehet (A H o n d e r ű h ö z , Le h e l ; egy variáns a sok közül A 
NÉGYÖKRÖS SZEKÉR, egy másik A XIX. SZÁZAD Kö l t ő i).

A két tükörképszerű versben nemcsak a formai burok azonos, hanem a kidolgozás 
módja is. Lassú menetben halad mindkét költemény, késleltető ismétlésekkel, melyek 
a gyászzenék monotóniájával hatnak: „Nincsen leány, ki...”, „Igy foly le...” (MINDEN VI
RÁGNAK...), „szórd, ki”, „szórd el” (MÉRT VAGYOK ÉN) -  és ami meglepő, az ismétlések 
száma mindkét versben azonos: tizenkettő. Persze nem kell azt gondolni, hogy Petőfi 
az ujjain számolgatta őket; titkos belső arányérzéke működött.

A Min d e n  v ir á g n a k ... a FELHŐK-hangulat egyik kiváltó okáról szól, a szerelem 
hiányát panaszolja. Változást nem remél: élete szerelem nélkül fog eltelni, sírja ma
gányos lesz, nem látogatja senki. Költő számára, ha nem várja a vallás ígéretének be
teljesülését, a túlvilági üdvöt, csak a profán halhatatlanság marad vigaszul: a hírnév, 
a dicsőség, a továbbélés az utókornak vagy legalább szeretteinek emlékezetében. Vá
gya fölhangzott már Ányos Pálnál: „Talán majd valaki jön sírom szélére, S akasztván egy 
darab fátyolt keresztjére, Reá emlékezik barátja szivére, Egy könnyet gördítvén hideg tetemére!” 
(Egy b o l d o g t a l a n n a k  panaszai a  halavány  h o l d n á l ); Batsányinál: Ti szüzek!... 
jöjjetek, S az Emberiség barátiról barátom sírján zengjetek!” (EGY SZERENCSÉTLEN IFJÚ SÍR
JÁNÁL); Kölcseynél, antik köntösben: „Majd körbe gyűlve énekelnek A nimfák síromon” (A 
NYÚGALOMHOZ); kérdés formájában Kerényi Frigyesnél: „Lesz-e szem, mely sírlakomba 
Könnyezőn lenéz? Mely reám maroknyi földet Szórjon, lesz-e kéz?” (LENGYEL VÁNDOR DALA); 
Petőfi költészetének pedig vissza-visszatérő motívuma. írótársak ürügyén, mint baráti 
óhaj: „Oh természet, viseld gondját e sírnak... ültesd áldás gyanánt Virágaid legszebbjeit reá” 
(VAJDA Pé t e r  ha lá lá ra), vagy panasz és vád: „most sírja olyan elhagyott, Mint számüzötté, 
Ki idegen földön vész el” (SZÉPHALMON); ha magáról szól, kívánságát csendes refrénbe 
foglalja: „Síromra, hogyha meghalok, Ültessetek virágokat” (A VIRÁGOK), bizakodik: „Lesz, 
aki majd holttestemről Könyűivel lemossa vérem” (VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM...), kétség 
gyötri: „Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre Könnyezve borítasz-e szemfödelet? (SZEPTEM
BER VÉGÉN), a Ne m z e t i DAL-ban jutalmat ígér a szabadságát kiküzdött népnek: „Hol 
sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak..:” -  a képet már a MINDEN VIRÁGNAK... har
madik strófájában megrajzolta: „A sírra, amely rajtam domborul”, de tagadó állít
mánnyal: „ültetni nem fog senki egy virágot...” Kopott fejfa, puszta domb, kóró, ezek ju t
nak osztályrészül neki, sírját csak a fergeteg látogatja meg.

A két páros vers közül a másikat Németh G. Béla létösszegezőnek mondhatná -  a 
társadalmi lét, az „iszonyú világ” által nyújtott tapasztalatokat összegezi. Prelúdiuma 
az ÁLMAIM láttam-láttam-szekvenciája, ezt ismétli meg, kevesebb képpel, de művészi 
igevariációkkal: „Láttam mindent... Látám... Hallottam... Hallottam... Tudom... Mindent tu
dok, mindent hallottam, láttam...” Elkeserítő összegezése ez a személyes létnek is; konk
lúziója: „Hát mért élek még? mért meg nem halok?” Egy pillanatra kétely támad: hátha 
csak ő látja ily szomorúnak a világot, „keresztülnézvén a Kétségbeesésnek sötét fátyolén”? A
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válasz szuverén lírai gesztus, vállrándítás: „Mindegy...” A fátyolmetaforát újra előveszi 
Az ÍTÉLET-ben: „Látom fátyolodat, te sötét mélytitku jövendő... e Fátyolon átlátok” -  a jók és 
a gonoszok eldöntő viadalának véres borzalmait látja; és megismétlődik a vállrándító 
szó is: „Mindegy. ” A végső harcot vállalni kell; „ez lesz az Ítélet, s ez után kezdődik az élet”. 
Most azonban nem az életé az utolsó szó, a halál záróstrófája következik. A Min d e n  
VIRÁGNAK... harmadik versszakában a halál csöndesen jön, mint a fagyhalál; most tü
relmetlen és erőszakos felszólító igék hívják: „Szakadj meg, szívem! hagyj el engem, élet!... 
Borulj reám, sír!” S ekkor kap szerepet a fergeteg.

Gyakori szava ez Petőfinek, párjával, a „szélvész”-szel együtt. Már egyik legkorábbi 
versében: „Folyam, kebled hányszor repeszti meg... dúló fergeteg!” (A DUNÁN); a kép erőtel
jesebb alakban tér vissza AZ ŐRÜLT vége felé: „Láttátok-e már a tengert, Midőn a fergeteg 
szánt rajta...”, a szánt ige metaforát készít elő: „Láttátok a fergeteget, E barna parasztot, 
Kezében villámösztökével?” A fergeteg itt látvány, persze képzeletbeli, mint a FELHŐK 41. 
darabjának metaforájában is: „Odanézzetek! Csatára iramlik a fergeteg; Paripája a szél, a 
nyargaló, Kezében a felleg a lobogó, Amelynek villám a nyele. ” Máskor a „vad szerelem” érze
lemvihara a fergeteg (Meg  n e  ít é l j ...), a Tü n d é r á l o m  intonációjában szenvedély, 
Az u t o l s ó  e m b e r  katasztrófavíziójának egyetlen életbenmaradottja szélvész képében 
sürgeti a halált: „Sodorj el.”

A MINDEN VIRÁGNAK... végén a költő mint lelki rokonát szólítja meg, önnön sírjához 
idézve, a fergeteget: „Meglátogatni csak te fogsz... testvére Voltál te lelkem érzeményinek!” 
Megszólítja a fergeteget a másik vers végén is, de más szerepet szán neki:

„...te, fergeteg, jőj,
Hogy rólam a sírhalmot elsöpörd!
Söpörd el s szórd ki összeporlott csontom,
S szórd el csontommal hírem-nevemet...
Ne tudja senki se, hogy egykor ilyen 
Megátkozott teremtmény létezett!”

Ez tagadhatatlan Vörösmarty-reminiszcencia, A TŰNŐDŐ című korai költemény végé
ről (megjelent az 1825. évi Aurorában, majd Toldy HANDBUCH-jában, mely Petőfi diák
éveinek olvasmánya volt):

„Kelj, te zúgó fergeteg, kelj,
Zúgd el a bús életet;

Úgy is ennyi veszteséggel 
Kedvem gyászra vettetett.

Kelj, s az örvényes habokba 
Szórd el égő csontomat,

Szórd el, hogy a szánó leányka 
Meg ne lelje síromat. ”

Hatás? nyilván; Petőfi színészmemóriája máskor is megőrzött ezt-azt kortársai ver
seiből, de ez -  ha szemére hányta is Zerffy -  nem csökkenti érdemét; nem is nevezném 
hatásnak, inkább találkozásnak, két költőcsillagzat együttállásának a magyar líra fir- 
mamentumán...

*
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A Fe l h ő k  ciklus és a Cs illa g ta la n  é je k  vélhető versei gyakran ütköztek a kritika 
ellenállásába. Alighogy az ÁLMAIM megjelent a Pesti Divatlap 1845. december 4-i szá
mában, a konkurens folyóirat, az Életképek már december 20-án sietett megróni Petőfit 
„feketevérű bosszús hangulat”-áért, tanácsolva, hogy „iparkodjék menekülni tőle”, amire „két 
mód van: tisztába, egyensúlyba jőni önmagával, vagy tisztába jőni, megbarátkozni [!] a társasélet 
formáival”. S addig is: olyan verset, mint az ÁLMAIM, „ezentúl minél kevesbet mutasson”. 
Petőfit szinte fellépése óta kórusban szidták költészete póri „aljassága” miatt; az Élet
képek cikke volt az első politikai színezetű támadás. Az Irodalmi Or 12-es számjelű kri
tikusa, aki nem más, mint Erdélyi János, e lap 1846. március 14-i számában, tehát 
még a Fe l h ő k  áprilisi megjelenése előtt, szintén kifogást emelt -  igaz, sok dicséret 
között -  Petőfi elkomoruló tónusa ellen, „byroni ember- s világgyülölet”-e miatt, mert az 
„nem fér össze a magasb és nemesb költői hivatással”, és „korholást érdemel”. A költészet hi
vatása a nép-nemzeti klasszicizmus iskolájában az eszményítés, az ellentétek feloldása, 
a költői igazságszolgáltatás; ami nem illett bele ebbe az alapelvbe, azt elítélték: Szon- 
tagh Gusztáv a Va n it a t u m  VANlTAS-t, Erdélyi János Vörösmarty pesszimista versét, 
Az EMBEREK-et, Gyulai Pál sok mindent.

Petőfi versben-prózában vágott vissza, meglehetősen durván („hitvány ebek”), kriti
kusainak. A póriasság vádja ellen mindannyiszor fölháborodottan tiltakozott, rága
lomnak tartotta; azt viszont, hogy verseiben világfájdalmas „szaggatottság” mutatkozik, 
maga sem tagadta: „az való; de nem csoda” -  írta ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI előszavában. 
Boldogtalan éveivel igazolta lírája disszonanciáit, de általánosabb -  társadalmi -  ma
gyarázatot is adott: „Minden nemzet, minden család, sőt minden ember meghasonlott önma
gával... az emberiség szégyen és szorultság között [van]... lehetek-e én másforma? én, századom 
hű gyermeke!”

Voltak később a FELHŐK-nek magasztalói; Horváth János nem tartozott közéjük. 
Nem ismerte el ihlete őszinteségét, „indokolatlan életgyűlölet”-ről meg „lírailag aszott vi
lágnézet” -ről beszélt; minősítő szavai: keresettség, szónokiasság, erőltetett képek, szen
velgés, hamis hang, zavarodás. Morózusan állapította meg, hogy a Fe l h ő k  modora 
a dalforma tagadása; ez a legfőbb kifogás, mert Horváth János tanultsága és ízlése a 
dalt helyezte a műfaji hierarchia csúcsára, legalábbis -  remekléseit látva -  Petőfinél, s 
fájlalta, hogy letért a naiv egyszerűség útjáról. Horváth János másik kedveltje a zsá
nerkép, mely jól illett szerepjátszás-elméletéhez, s ha ennek idomát föltűnni vagy csak 
elősejleni észlelte, hajlandó volt megbocsátani. Ezért írta -  mintegy mentegetve -  mo
nográfiája 167. lapján: „a FELHŐK egész genezisén át látom a sötét szerepet, az élményt an- 
ticipáló művészakaratot, a nagy ihletekre áhító fikciót. ..Az egész FELHŐK ciklust egy őrült-genre 
lappangó szerepjátszásának nézem, valami erkölcsi felháborodáson alapuló tragikus dúltság sze
repjátékának...” Horváth János nem mindig esztétikai, gyakran műfaji megfontolásból 
ítélt, Petőfi viszont, ha tanult is az iskolában a műfajokról, nem műfajpéldányokat, 
hanem egyszerűen verseket akart írni (s valamennyit dalnak nevezte, l. Da l a im , Ro n 
gyos VITÉZEK stb.).

Horváth János szerint az, amit Petőfi a Fe l h ő k  korszakában átélt: válság; egy helyt: 
„erkölcsi válság”. (Ezen nem tudom, mit kell érteni.) A válságot nemegyszer orvosi sza
vakkal írta körül: kóranyag, betegség. Ehhez -  önkéntelenül -  maga Petőfi adott in
dítékot. Nála, akinek költészete folytonos megújulás, a Fe l h ő k  sötét hangulata sem 
tarthatott soká, hamarosan mint lezárult életszakaszra tekint vissza rá, melyből kigyó
gyult. Először csak biztatta magát: „Gyógyulj meg, én szivem, ha Még meggyógyulnod lehet!” 
(ELHAGYTAM ÉN A VÁROST...), aztán már az örömhírt közli barátjával: „A szép természet
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megváltoztatott, Beteg kedélyek e hü orvosa, Beteg valék... Ujjászülettem!” (LEVÉL VÁRADY 
ANTALHOZ), és megismétli öndiagnózisát az ÚTI LEVELEK XVIII. darabjában: „Valaha 
roppant ember- és világgyűlölő voltam... e nyavalyából kigyógyultam...” Ezek azonban meta
forikus kifejezések, nem kell szó szerint venni őket, s leírt Petőfi másféle metaforát is, 
mintegy a CSILLAGTALAN ÉJEK képzetét cáfolva: „Több fénypontot vesz észre rajt [a földi 
életen] szemem.” (VILÁGGYŰLÖLET.)

Szemlélete csakugyan megváltozott. Amit korábban kételkedve kérdezett: „Vagy tán 
valólag a világ nem ilyen” (MÉRT VAGYOK ÉN), most örvendező állítássá változik: „Valóban 
szép, igen szép a világ”, mert van kikelet, van minden faluban szép leány (VILÁGGYŰ
LÖLET). A változott kedélyű költő nem tagadja meg a Fe l h ő k  komor verstermését, 
ismételten kijelenti, hogy jogos volt elkeseredése: „Én is gyűlöltem... volt okom reá”, „az 
emberek Olyan sokszor s olyan nagyon sértettenek”; de most már -  új ismeretek és új meg
győződés birtokában -  békejobbot nyújt a világnak:

„Megengesztelt szívem egy zöld olajfa-ág!...
Minden tőled kapott sebem felejtve van;
Megbékülő jobbom fogadd el, oh világ,
Nem volnál rosz, ha nem volnál boldogtalan,
Boldogtalan vagy s én sajnállak tégedet,
S akit sajnálunk, azt gyűlölnünk nem lehet.”

Ezt a verset (Szá m ű z t e m  m a g a m a t ...) néhány nap múlva követni fogja az első for
radalmi költemény, a LEVÉL VÁRADY ANTALHOZ.

A változás okát Petőfi több tényezőben jelölte meg: falusi lég, Byron-majmoló köl
tőtársainak elrettentő példája, Dumas könyveinek szívderítő hatása. (Beszélhetünk 
másféle olvasmányairól is: ekkoriban ismerkedik meg tüzetesen a francia forradalom 
történetével.) Amit Petőfi mond, az mind lehet igaz -  de csak poétikus magyarázat. 
Nagy kár, hogy nem hagyott ránk naplófélét, jegyzeteket; azokból bizonyára többet 
tudhatnánk meg.

Fönnmaradt viszont Vasvári sok-sok jegyzete. Bár valószínű, hogy csak valamikor 
1848 elején ismerkedtek meg (más kávéházba jártak), tagadhatatlan, hogy a két ifjú: 
rokon lélek, és talán nem túlságosan nagy merészség Vasvári jegyzeteit Petőfi arcula
tának, világnézete alakulásának megrajzolásához segítségül hívni.

„Sokan azt hiszik, miként a világfájdalom nem létezik, miként az csak erőltetett érzelgés” -  
így kezdődik Vasvári egyik jegyzete; a folytatás: „Aki az emberiség magasabb célját ismeri, 
és a történetkönyvet figyelemmel olvassa, annak keblében egy új érzelem támad, ez a világfájdalom 
érzete. Látja az emberiséget a boldogság után törekedni, látja halálos küzdelemben önmagával 
és ellenségeivel, látja a vágyat, mennyire akar boldoggá lenni, és látja, mennyire boldogtalan. 
A kinek szive tehát az emberiségért dobogni tud, az ismeri a világfájdalmat és szánakozik a világ 
sorsán.” (Mintha Petőfi szólna, versben: „oh világ, Boldogtalan vagy, s én sajnállak tége
det” .) Szóljon tovább Vasvári: „A világfájdalom érzete egyik mérlege a lélekmüveltségnek. Ki 
az emberiség felett gondolkodott, és keblében nem ébredeznek a sajnálat és fájdalom érzelmei, az 
vagy nem tud érezni, vagy nem képes az emberiség magas végcélját felfogni.” Tovább, petőfies 
fordulattal: „De a világfájdalom érzetének nem szabad egy új beteg szenvedéllyé válnia...” (Pe
tőfinél nem vált.) „A világfájdalom mutatja, miszerint az emberek a világ sorsa felett szomor- 
kodnak. De a puszta szomorkodás nem elég. Vannak bölcsek, kik nemcsak szomorgnak, hanem 
gondolkodnak is. Őket hallgassátok, azt mondja az Irás. Ezek az emberiségnek csak küzdelmes


