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PETŐFI ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS 
1 8 4 8 - 4 9 - b e n 

Az ünnepi alkalom sem adhat természetesen okot arra, hogy 
a nagy költő arcvonásán megszépítsük e rendkívül bonyolult 
kérdéskomplexumról vallott felfogását. De hát illő akkor ezzel 
a problematikával foglalkozni? Fel kell tennem ezt a kérdést, 
mert az Irodalomtörténet szerkesztőbizottságának megtisztelő 
felkérése szubjektív megközelítést vár : érdeklődési köröm 
milyen ponton érintkezik Petőfi nagyjelentőségű életművével. 
Aligha kerülhetem meg tehát a nemzetiségi kérdést. Nincs 
szükség természetesen mentegetőzésre sem, Petőfi megnyilat-
kozásai ugyanis számos ponton rokonságot mutatnak Marxnak 
és Engelsnek több egykorú írásával. S ez az egybevetés már rá-
világít Petőfi aktualitására is : a társadalmi haladás és a nemzeti 
függetlenség eszméjének összhangban kell lenniök. 

Persze a megközelítés más és más : Petőfi nem proletárforra-
dalmár, de plebejus, ahhoz a táborhoz tartozik, amelyre a 
marxizmus klasszikusai 1848—1849-ben támaszkodtak. S ha 
a Kommunista Kiáltvány a magyarokról nem is tesz említést, jól 
illenek a magyar radikálisok legjobbjaira, s köztük Petőfire 
a következő sorok: 

„A lengyeleknél a kommunisták azt a pártot támogatják, amelyik 
az agrárforradalmat vallja a nemzeti felszabadulás feltételének, azt 
a pártot, amely az 1846. évi krakkói felkelést életre hívta." 

S éppen ez a — mondhatni — szövetségi viszony indokolja, 
hogy összehasonlíthatjuk Marx—Engels és Petőfi nézeteit. 

A radikális Petőfire — ez kell hogy legyen kiindulópontunk 
— az egykorú liberális magyar közvélemény felfogása is 
hatott. Egy gyakran hangoztatott koncepció szerint a nem 



1 7 4 Arató Endre 

magyar ncpcket a magyar nagylelkűen befogadta, s ők ezért 
hálátlansággal fizettek. E gondolat kap hangot a Már minékünk 
ellenségünk . . . c. 1848 áprlisában írt versében: 

Már minékünk ellenségünk 
Egész világ, látom én; 
Szegény magyar, be magad vagy 
Ezen a föld kerekén ! 

Akivel mi megosztottuk 
Asztalunknak ételét, 
Ruháinkat, hajlékunkat: 
Éhenkórász volt elég. 

S hogy Petőfi átvette ezeket a nézeteket, az annál inkább 
érthető, mert benne is volt türelmetlenség a nemzetiségekkel 
szemben, és más oldalról a liberális nemesség nem egy prog-
resszív eszméje is visszhangra talált költészetében. Persze ő is, 
miként a többi plebejus, a liberálisoktól eltérően már kezdettől 
fogva tovább akarta vinni a forradalmat, s ezzel is összefüggött, 
hogy elítélte a liberális kormány horvát és szerb politikáját, 
helyesebben a nemzetiségi mozgalmak mögöt t álló osztrák 
udvarral tárgyalgató lojális huzavonát : 

Föl, föl, hazám, előre gyorsan. 
Megállni félúton kivánsz? 
Csupán meg van tágítva rajtad, 
De nincs eltörve még a lánc! 

(Megint beszélünk s csak beszélünk. . . — 1848. 
április) 

Ez a polgári átalakulást kívánó és nemzeti függetlenséget 
féltő forradalmi eszme ugyanekkor A magyar nép (1848. 
június) c. versében összefonódott a magyar történeti jog ti-
pikusan liberális koncepciójával : 

E földön legyen úr a tót vagy a német? 
E földön, hol annyi vitéz magyar vérzett! 
Magyar vér szerezte ezt a dicső hazát, 
És magyar vér ezer évig ótalmazá! 
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Nincs itt urasága csak az egy magyarnak, 
S kik a mi fejünkre állani akarnak, 
Azoknak mi állunk feje tetejére, 
S vágjuk sarkantyúnkat szíve közepébe! 

A forradalmat féltő aggodalom és az egyre inkább az ellen-
forradalom felé sodródó nemzetiségek elleni gyűlölet — éppen 
ebben az összefüggésben — mindjobban felerősödik. Ezt adja 
Petőfi a Galíciában állomásozó Wiirttemberg-huszárezred 2., 
Lenkei-vezette százada katonáinak szájába, ők számtalan nehéz-
séget vállalva, hazaindultak Magyarországra: 

„Hogyne búslakodnánk, 
Hogyne búslakodnánk, 
Mikor veszélyben van 
Édes magyar hazánk? 

Rútul feni fogát 
Rája tót, rác, német, 
Hogy az istennyila 
Őket ott ütné meg! 
S minket, kik a hazát 
Védeni szeretnék, 
Itt idegen földön 
Tart a kötelesség." 

(Lenkei századit 1848. augusztus) 

N e m volt azonban Petőfi türelmesebb a magyar liberális 
nemesség iránt, amely Ausztria elleni lojalitásában addig jutott, 
hogy a bécsi forradalom elől Innsbruckba menekült osztrák 
császárt Budára invitálta azzal az indokolással, hogy Magyar-
ország és a főváros „a rend példája lett . . . s kimutatja a csá-
szárnak székhelyül fővárosunkat, mint a legszilárdabb trón-
helyet". Petőfi Készülj hazáin ! c. versében maró gúnnyal tette 
nevetségessé ezt a magatartást, s ugyanakkor amikor felrémlett 
előtte a magyar nemesi feudális nacionalizmus, hitet tett a bécsi 
forradalom mellett is: 

Kegyelmes jó császárjokat, 
Elkergetik, [ti. a bécsi forradalmárok A. E.] 
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Családostul elkergetik, 
Isten Jehova úgyse' 
Elkergetik ! 

De ez lesz a magyarra nézve a 
Szerencse napja, 
A boldogságnak égi ünnepe ! 
Közénk fog jőni 
A császár és családja, 
A fölséges család! 

Letérdelünk előttök, 
Vándorsarúikról a port 
Lenyalják csókjaink 
S a hála és öröm könyűi, 
Melyek majd, mint egy második Duna, 
Fognak keresztülfolyni a hazán, 
És egy kiáltás lesz a nemzet: 

„Vitám et sangvinem 
Pro rege nostro!" 
Mint hajdanában 
Bőgtek dicső apáink. 

S ez csak a kezdet volt, mert májusban, amikor — mond-
hatni — nap mint nap jelentek meg cikkek arról, hogy jöjjön 
a király Budára, Petőfi akkor írta a Habsburg-Ausztria ellen 
irányuló versek egész sorát. így a Bánk bánt, a Mit nem beszél az 
a német c. költeményét, a Fekete-piros dalt, amelyben így 
jellemezte a kormány politikáját: 

Készül az ellenség; és mi készülünk-e? 
Mit csinál a kormány? 
Ahelytt, hogy őrködnék, mélyen mélyen alszik 
Fönn a haza tornyán. 

Ekkor látott napvilágot Petőfi A király esküje című verse, 
amely éppen egy Habsburg (V. László) esküszegésével foglal-
kozott, s ezekben a napokban jósolta meg Petőfi Ausztria 
pusztulását is: 
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Miként elpusztult Jeruzsálem, 
El fogsz pusztulni, Ausztria, 
S mint Jeruzsálemnek lakói, 
Földönfutók lesznek császárjaid, 
Földönfutók és üldözöttek! 

(Ausztria — 1848. június) 

E versek mondaniva ló jának egybevetése M a r x és Engels 
e g y k o r ú írásaival t ö b b ponton lehetséges. A f o r r a d a l o m el-
mélyítése és kiszélesítése a német liberális burzsoázia politiká-
j ának megsemmis í t ő bírálata r o k o n Petőf i hasonló kritikájá-
val , és a magyar fo r rada lom plebejus irányba va ló továbbfej -
lesztésének kívánságával . Marx és Engels a n é m e t (osztrák) 
burzsoázia gyávaságának, a k o r o n á v a l mega lkuvó , de a néppel 
szemben követe t t brutális pol i t ikájának éles szemű és kemény 
bírálói vol tak. A sok közül csak e g y jel lemző megny i l a tko-
zásra h ív juk fel a f igye lmet : 

,,. . . Franciaországban a burzsoázia az ellenforradalom élére állt, 
miután ledöntött minden korlátot, amely saját osztálya uralmának 
útjában volt. Németországban, elnyomottan, az abszolút monarchia és 
a feudalizmus kíséretében van, még mielőtt saját polgári szabadságá-
nak és uralmának akárcsak az első életfeltételeit is biztosította volna. 
Franciaországban zsarnokként lépett fel és megcsinálta a saját ellen-
forradalmát. Németországban rabszolgaként lép fel és megcsinálja 
saját zsarnokainak ellenforradalmát. Franciaországban győzött, hogy 
megalázza a népet. Németországban megalázkodik, hogy a nép 11e 
győzzön. Az egész történelem nem mutat fel szégyenletesebb siralmas-
ságot, mint a német burzsoáziáé." (Marx: Az ellenforradalom győzelme 
Bécsben. 1848. november 6.) 

A bírálat l ényege azonos: a f o r r ada lom saját nemzetbel i 
ke rékkö tő i ellen fordul tak , a kü lönbség pedig nemcsak a poli-
t ikus és a kö l tő el térő hangvéte lében, hanem a b b a n is meg-
muta tkoz ik , h o g y a fejlettebb Néme to r szágban m á r ott van 
a munkásosztály , s ez önmagában is dön tő hatással vol t a né-
me t polgárság magatar tására: 

„A német burzsoázia oly restül, gyáván és lassan fejlődött, hogy 
abban a pillanatban, amikor vésztjóslóan szembenállt a feudalizmussal 
és az abszolutizmussal, önmagát vészjóslóan szemben találta a prole-

12 Irodalomtörténet 
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tariátussal és a polgárság mindazon frakcióival, amelyeknek érdekei 
és eszméi közel állnak a proletariátushoz. És azt látta, hogy nemcsak 
egy osztály áll ellenségesen mögötte, hanem egész Európa is előtte." 
(Marx: A burzsoázia és az ellenforradalom. 1848. december 9—29.) 

Mindebben izzott már az osztrák ellenforradalommal szem-
beni gyűlölet. Érdemes ezzel kapcsolatban Engelsnek egy a 
forradalom előtt közvetlenül írt cikkét is felvillantani (A vég 
kezdete Ausztriában, 1848. január), amely anélkül csendül össze 
Petőfi soraival, hogy a nagy költő ismerte volna Engels írását : 

„Ez a tarkabarka, összeörökölt és összelopkodott osztrák monar-
chia, tíz nyelvnek és nemzetnek e szervezett zűrzavara, a legellent-
mondóbb szokásoknak és törvényeknek e tervszerűtlen elegye, végre 
valahára elkezd széthullani. . . az Osztrák Ház kezdettől fogva a 
barbárság, a mozdulatlanság, a reakció képviselője volt Európában." 

Persze más alapállásból közelített e problémához a magyar 
plebejus forradalmár költő, mint a német internacionalista pro-
letárforradalmár, a tudományos szocializmus egyik megala-
pítója. 

Mi sem természetesebb, hog)' a lengyel és az olasz nemzeti 
felszabadító küzdelem iránt érzett szenvedélyes szimpátia is 
egyaránt eltölti mindhármukat . 

Marx az 1846. évi krakkói forradalomra emlékezve 1848 
februárjában hangoztatta : 

„Megint Lengyelország kezdeményezett, de már nem a feudális 
Lengyelország, s ettől a pillanattól kezdve felszabadulása Európa 
összes demokratáinak becsületbeli ügye lett." 

Ugyanekkor Engels a német és a lengyel együttműködés je-
lentőséget emelte ki: 

„A német nép, amelynek .a maga számára eddigelé szinte csak 
szavai voltak, lengyelországi testvéreiért cselekedni fog; és ahogyan 
mi, itt megjelent német demokraták, úgy fogja az egész német nép 
ünnepelni szövetségét a lengyel néppel már az első csata mezején, 
amelyben közös erővel győzelmet arattunk közös elnyomóikon." 

És Petőfi több min t egy évvel később írt költeményében, 
Az erdélyi hadseregben (1849. március) Bem dicsőséges had-
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járata idején már méltán ünnepelte az európai demokraták-
nak ezt az összefogását, s ennek egy összetevőjét a magyar— 
lengyel együttműködést: 

Két nemzet vany egyesülve bennünk, 
S mily két nemzet ! a lengyel s magyar ! 
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint 
E két nemzet, ha egy célt akar? 

Egy a célunk: a közös bilincset 
Összetörni, melyet hordozánk, 
S összetörjük, esküszünk piros mély 
Sebeidre, megcsúfolt hazánk! 

Marx írta 1848 márciusában az Alba című olasz demokrata 
lap szerkesztőjének: 

„ M e g fogjuk védeni az olasz függetlenség ügyét, mindhalálig 
küzdeni fogunk az olaszországi osztrák zsarnokság ellen, ugyanúgy, 
mint a németországi és a lengyelországi zsarnokság ellen. Baráti 
kezet nyújtunk az olasz népnek, és be akarjuk bizonyítani neki azt, 
hogy a német nemzet visszautasít mindenfajta elnyomást, amelyet 
önökre is gyakorolnak ugyanazok az emberek, akik nálunk is mindig 
elnyomták a szabadságot. Minden lehetőt meg akarunk tenni, hogy 
előkészítsük a szövetséget és az egyetértést a között a két nagy és 
szabad nemzet között, amelyekkel egy bűnös kormányrendszer egy 
ideig elhitette azt, hogy ellenségei egymásnak." 

S Petőfi felfogása ez esetben azért állt oly közel Marxéhoz, 
mert a magyar liberális kormány nemcsak nem hívta haza 
Lombardiából és Velencéből az osztrák zászló alatt, s a saját 
akaratuk ellenére idegen érdekekért harcoló magyar katonákat, 
hanem a horvátoktól félve, ebben a kérdésben az osztrák ellen-
forradalmi kormány kívánságainak engedve, kompromisszum-
ra is hajlandó volt. Petőfi egyértelmű forradalmi felfogása 
tehát a liberális kormány taktikázásának éles kritikáját és az 
olasz forradalmi felszabadító harccal való azonosulást jelentette. 
A költő Marx-szal szinte egy időben 1848. április 22-én írta 
naplójában : 

,,A szabad magyar nemzet katonái még most is ott vannak Olasz-
országban, egy sorban a szabadság hóhéraival. A minisztérium ez 
iránt talán még egy lépést sem tett, egy hangot sem adott ." 

1 2 * 
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Kristálytiszta forradalmi álláspontja 1848 augusztusában (Hány 
hét a világ?) is felcsendült: 

„Belebújtok majd a német ruhába, 
Német szóval vezetnek a csatába, 
Német zászló, az a feketesárga, 
Avval mentek szegény Olaszországra!" 

Olaszország minket soha nem bántott, 
Egyet akar velünk: a szabadságot. 
Ezért minket odavinni nyakára? 
Sose' lépünk mi arra a határra. 

Más népek forradalmi nemzeti-felszabadító harcai Petőfi 
költészetében szorosan összefonódtak a magyar forradalom 
továbbfejlesztésével, a fegyveres szabadságharc megindításá-
val. Ez a plebejus patriotizmus korábban ostorozta a kormány 
lojalitását, 1848 augusztusában pedig, amikor kiéleződött a 
viszony az osztrák ellenforradalommal, a válaszút elé érve 
ösztönözte a küzdelem vállalására: 

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet, 
Aki ott az elsők közt lehetnél, 
S kárhozatos lomhaságod által 
Mindig hátul és alant hevertél! 

Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, 
Soha többé nem lesz ébredésed, 
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, 
Míg nevedet sírkövedre vésed! 

Föl, hazám, föl! százados mulasztást 
Visszapótol egy hatalmas óra, 
„Mindent nyerni vagy mindent veszítni!" 
Ezt írjuk föl ezer lobogóra. 

(A nemzethez ) 

A szeptemberi és októberi napokban már nemcsak a június 
óta harcoló szerbek, hanem a horvátok, szlovákok és az erdélyi 
románok is fegyverrel a kezükben fordultak szembe a magyar 
forradalommal és szabadságharccal. A magyar kormány, fő-
képpen 1848 tavaszán és kora-nyarán, visszautasította a nem 
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magyar népek nemzeti egyenjogúságra irányuló kívánságait, 
s így a már korábbi, a reformkori ellentétek fegyveres harcba 
torkollottak. Ne gondol juk azonban, hogy a fegyveres ha r -
cért a felelősség csak a magyarokat terheli! A nemzetiségek 
nacionalizmusának is — éppúgy, mint a magyarnak — n e m 
kevésbé vol t árnyoldala. Sőt a nemzeti elvakultság, amely a 
reformkorban eltörpült a demokratikus célkitűzések mögö t t , 
1848 szeptemberétől az osztrák ellenforradalomra való or ien-
tálódással — a magyar nacionalizmustól eltérően — előtérbe 
lépett. 1848 szeptemberétől a szabadságharc végéig, a r e f o r m -
korhoz képest a magyar és a nemzetiségek nacionalizmusá-
nak kettőssége fordított képet mutat: a reformkorban m é g 
jórészt progresszív nemzetiségi nacionalizmus retrográddá 
vált, abban az időben, amikor a magyar a progresszió ügyével 
fonódott össze. 

Ebből a nézőpontból kell megítélnünk Petőfi szeptember-
ben írt verseit, amelyekben, ha igen éles is volt a nem m a g y a r 
népek elleni felháborodás, mégis alapvetően különböztek a 
tavasszal napvilágot látott írásoktól, nem szabad elfeledkezni 
ugyanis arról, hogy a magyar szabadság ekkor az európai 
szabadságot is jelentette: 

Te rác, te horvát, német, tót, oláhság, 
Mit marjátok mindnyájan a magyart? 
Török s tatártól mely titeket védett, 
Magyar kezekben villogott a kard. 
Megosztottuk tivéletek hiven, ha 
A jószerencse nékünk jót adott, 
S felét átvettük mindig a tehernek, 
Mit vállatokra a balsors rakott. 

S ez most a hála!. . . vétkes vakmerénnyel 
Reánk uszít a hűtelen király, 
S mohó étvággyal megrohantok minket, 
Miként a holló a holttestre száll. 
Hollók vagytok ti, vindok éhes hollók, 
De a magyar még nem halotti test, 
Nem, istenemre nem! s hajnalt magának 
Az égre a ti véretekkel fest. 

(Élet vagy haldl ! 1848. szeptember) 
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Ez a hangvé te l f igyelhe tő m e g a Neue Rheinische Zeitungnak 
a m a g y a r fo r r ada lomró l és a szlávokról írt c ikkeiben . Ezek az 
írások persze n e m vo l tak egy idősek Pe tő f i verseivel, 1849 
j a n u á r — m á j u s közö t t keletkeztek, de vál tozat lanul abban az 
időben, a m i k o r a m a g y a r fo r r ada lom és n e m z e t i felszabadító 
harc azonos jelentésű vol t az európai f o r r a d a l o m m a l . 

„Az osztrák kamarilla a főnemességen, a bürokrácián és a szolda-
teszkán kiviil csakis a szlávoknál talált támogatásra. A szlávok dön-
tötték cl Itália bukását, a szlávok ostromolták meg Bécset, a szlávok 
azok, akik most a magyarokra mindenfelől rázudulnak. Elükön szó-
vivőként a csehek Palacky vezetésével, kardforgatóként a horvátok 
Jelacic vezetésével." 

A m a g y a r o k ügye azonban távolról sem áll o lyan rosszul, 
ahogy azt 

„a fizetett fekete-sárga lelkesedés el szeretné hitetni. Még nincsenek 
legyőzve. De ha elbuknak, dicsőségesen buknak el mint az 1848-as 
forradalom utolsó hősei, és csak rövid időre. Akkor a szláv ellenforra-
dalom a maga egész barbárságával egy pillanatra elárasztja az osztrák 
monarchiát és a kamarilla meg fogja látni, hogy miféle szövetségesei 
vannak." (A magyar harc. 1849. január 8.) 

Egye lő re azonban 

,,az alapjaiban megrendült Ausztria a szlávok fekete-sárga lelkese-
dése által maradt életben és került egy pillanatra ismét biztonságba; 
hogy éppen a horvátok, szlovénok, dalmátok, csehek, morvák és 
ruténok voltak azok, akik egy Windischgrätznek és egy Jelacicnak 
kontingenseket állítottak a bécsi, krakkói, lembergi, magyarországi 
forradalom elfojtására. . . Akkor harc, »könyörtelen harc életre-
halálra « a forradalmat eláruló szlávsággal; irtóhadjárat és kíméletlen 
terror nem Németország érdekében, hanem a forradalom erdeké-
ben!" (A demokratikus pánszlávizmus. 1849. február 14 — 15.) 

Közismer t , h o g y a t u d o m á n y o s szocializmus megalapí tói 
mindeneke lő t t arra tekinte t tek , h o g y me ly ik n é p m o z g a l m a 
esett e g y b e a fo r r ada lom ügyével , kik álltak szemben az európai 
e l l enfor rada lom bázisainak számító b i roda lmakka l , a cári 
Oroszországgal , Ausztriával és Poroszországgal . Ez a közpon t i 
gondo la t , amely má ig is érvényes, határozta m e g állásfoglalá-
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sukat. így forradalmi népekként tartották számon az olaszo-
kat, magyarokat és lengyeleket. Velük szemben a szlávokról, 
különösen a horvátokról és a csehekről mint ellenforradalmi 
nemzetekről beszéltek. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a 
forradalom, az éles harcok idején született írások telve voltak 
pártos emócióval, lelkesedéssel és gyűlölettel. A Neue Rheinische 
Zeitung bennünket érdeklő cikkeinek többségét a 28 éves Engels 
írta. Természetes, hogy népekben gondolkodott, s nézeteire 
a többségi irányzat magatartása volt az irányadó. Tehát ezt az 
állásfoglalást nem befolyásolta nála, hogy a szlávok körében 
tevékenykedett demokratikus, és az osztrák ellenforradalom-
mal szembenálló baloldal, a lengyeleknél, olaszoknál, magya-
roknál pedig konzervatív, liberális irányzat is. Mondanunk 
sem kell, hogy az utóbbiakat élesen ostorozta, de e nemzetek 
esetében a forradalmi tömegmozgalmak jelentősége alakította 
ki felfogását. 

Nem véletlen az sem, hogy Engels szlávokat ért kritikájá-
nak középpontjában az ellenforradalmi Jelacic-vezette horvá-
tok és az osztrák Reichstagban fontos szerepet játszó, a Habs-
burg-monarchiát támogató cseh liberális ausztroszláv kép-
viselők, a hivatalos többségi cseh irányzat állottak. 

„Akkoriban — írta Engels — a kelet-európai forradalom sorsa 
a csehek meg a délszlávok pozíciójától függött; nem fogjuk nekik 
elfelejteni, hogy a döntő pillanatban kicsinyes nemzeti reményeik 
kedvéért elárulták a forradalmat Pétervárnak meg Olmütznek." 
(Ugyanott.) 

Mindezt nem hagyva figyelmen kívül, a mai olvasó számára 
nem kevésbé szembetűnőek a szlávokat ért bírálat túlzásai, 
azok a kisebb-nagyobb hibás észrevételek, amelyek nem utolsó-
sorban abból fakadtak, hogy Engels szláv történeti tájékozódása 
elfogult német forrásokra is épült. Petőfi esetében ez a momen-
tum a türelmetlen magyar nacionalizmus hatásában jutott ki-
fejezésre. 

Különösképpen — ismerve a szláv népek 19. és 20. századi 
történetét — nem fogadhatjuk el Engelsnek azokat a fejtege-
téseit, hogy 1848—49-ben törvényszerű fejlődésről volt szó, 
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s a szlávok magatartását történetük determinálta, és osztály-
részük a beolvadás lesz: 

„A lengyeleken, az oroszokon és legfeljebb a törökországi szlávo-
kon kívül egyetlen szláv népnek sincsen jövője, annál az egyszerű 
oknál fogva, mert valamennyi többi szláv nélkülözi az önállóságnak 
és életképességnek elsődleges történelmi, földrajzi, politikai cs ipari 
feltételeit." 

E forradalom-diktálta szenvedélyből fakadó állásfoglalás 
azonban nem feledtethet el két alapvető tényt. Az egyik : a 
szlávok többsége az ellenforradalmat támogatta, s ezzel nem-
zeti ügyüknek is sokat ártottak. A másik: Engels rendkívül 
éles, s helyenként túlzó kritikája abban az időben fogant, ami-
kor a szlávok többsége az ellenforradalom útján haladt, s a 
harc kiéleződött (1849. január—május). 

Engels — s ezt alá kell húznunk — nyitva hagyta az aj tót 
a szlávok számára is. így érthetjük meg igazán Engelsnek azo-
kat a sorait, amelyekben fájlalta az ausztriai szlávok ellenforra-
dalmi irányba fordulását: 

„Ha a szlávok elnyomatásuknak bármely korszakában megkezdtek 
volna egy új forradalmi történelmet, már ezzel is bebizonyítottak volna 
életképességüket. A forradalom ettől a pillanattól fogva érdekelt lett 
volna felszabadításukban, s a németek meg a magyarok külön érdeke 
eltörpült volna az európai forradalom nagyobb érdeke mellett. . . 
Egyetlenegy bátor demokratikus forradalmi kísérlet, még ha el-
fojtják is, kitörli a népek emlékezetéből a hitványság és a gyávaság 
egész évszázadait, azon nyomban rehabilitálja még a legmegvetettebb 
nemzetet is." 

Ehhez a felfogáshoz hasonlíthatjuk, hog) ' a magyar radikáli-
sok legjobbjai 1848 — 1849 tragikus szembenállásának tanul-
ságai alapján felismerték az összefogás fontosságát és a nemzeti-
ségi balszárnyak felé orientálódva az engedmények útján kí-
vántak járni. Ezt a politikát tette magáévá Petőfi is, aki teljesen 
azonosította magát Bem jól ismert nemzetiségi türelmességé-
vel: 
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„De amily hódító a mi tábornokunk rettenetes fegyvere írta 
a költő a Közlöny szerkesztőjéhez címzett levelében —, tán még hódí-
tóbb hasonlíthatatlanul szelíd bánásmódja a harc után. A környékbeli 
lakosság, amely eszeveszetten futott el előttünk, jövöget visszafelé, 
látván, hogy a honmaradtaknak semmi bántása nincs." 

A köl tő egyetértését bizonyítják azok a Petőfi-kéziratok is, 
amelyek ugyan nem a költő fogalmazványai, de amelyeket 
Bem lengyel tábornok diktált a mellette segédtisztként harcoló 
és fiaként szeretett Petőfinek. Ismerve ezt a viszonyt n e m kétel-
kedhetünk abban, h o g y a költő egyetértett a hős tábornokkal. 
Különösképpen érdekes egy, Petőfinek 1849. április 30-án 
diktált Bem-levél utószava (FI. Tö rő Györgyi közlése; ItK. 
1963/2. sz. 225.), amelyben a következő sorokat olvashatjuk: 

„Egy görög lelkész [értsd: görög-keleti — A. E.], ki velem volt 
a főhadiszállásomon, könnyes szemmel mesélte nekem, hogy amnesz-
tiám ellenére a vidéken még továbbra is előfordul s folyik a románok 
lemészárlása; hogy tucatszámra tartóztatják le és lövik őket agyon. 
Ezek hát azok az intézkedések, Csányi Ur, melyek egy új lázadást rob-
banthatnak ki, s ennek Ön lesz az oka. [Csányi László ekkor Erdély 
kormánybiztosa, akivel Bemnek, nem utolsó sorban a nemzeti 
kérdésben, jelentős ellentéte volt. A. E.] Derék csapataink, kik 
vérüket ontották a hazáért, helytelenítik ezeket a kegyetlenkedéseket, 
mert csak a gyávák kegyetlenek. És meglehet, hogy rövidesen nyílt 
háborúra kerül sor Erdélyben, még pedig a katonák között, kik vé-
delmezik a lakosságot, s az Ön védencei között, akik el akarják őket 
tiporni és halomra akarják őket gyilkolni." 

Petőfi tehát eljutott a magyar liberális nacionalizmus eszme-
világától a nemzetiségi megértésig ugyanakkor, amikor a for-
radalmi nemzeti-felszabadító küzdelem kitörése idején Engels-
hez hasonló forradalmi türelmetlenséggel szemlélte az ellen-
forradalom oldalára sodródott nem magyar népeket. De más 
vonatkozásban is mutatnak rokonságot a tudományos szocia-
lizmus megalapítóinak és Petőfinek a nézetei: szent volt mind-
hármok számára az európai forradalom ügye. 



KÁSSA PÉTER 

AZ APOSTOL É R T E L M E Z É S É H E Z 

Az apostol elemzésének kiindulópontját mi abban a nézetben 
jelöljük meg, amely nem az epikai szélességre és objektivitásra 
törekvést tekinti a müvet szülő költői szándéknak.1 Petőfi 
— véleményünk szerint — lírai ön- és helyzettisztázó szándékkal 
vetette papírra művét . Erre az az 1848 márciusától kibontakozó 
és a szabadszállási választási vereséggel betetőződő folyamat 
indította, amelynek eredménye a forradalmi tett közben el-
szigetelődő forradalmár Petőfi tragédiája volt. ' Ez a m ű szinte 
magától, egy természeti jelenség átütő erejével robbant ki 
belőle. Ezt rója föl egyébként hibájának Illyés Gyula: ,,A költe-
mény ellen az lehet az egyetlen kifogásunk, hogy túlságosan 
gyorsan készült."3 

Helyszűke miatt csak kis töredékében ismertethetjük Az 
apostol műfaj i sajátságait elemző fejtegetéseinket. Ered-
ményeinket itt csak tézisszerű formában bocsáthatjuk közre. 
Vizsgálódásaink alapján elmondhatjuk, hogy Az apostolnak 
nincsen szervesen összefüggő epikus cselekvésvonala. A főhős, 
Szilveszter történéseinek ábrázolása egymástól elszigetelt, ön-
magukban zárt cselekvésmozzanatok egymás mellé illesztéséből 
adódik. Szemléletesen úgy is mondhatnánk, hogy Petőfi előre-
gyártott elemekből építi föl műve epikus történéseit. A 9. feje-
zetben pl. Szilveszter bekerül az úri házba, jó ruhát, élelmet 

1 Az apostol számos elemzője az epikai ábrázolás törvényszerű-
ségeivel mérte a művet. FORGÁCS LÁSZLÓ szerint pl. Az apostol minden 
problematikussága ellenére epikus szélességében tárja föl a korabeli 
Magyarország képét. F. L. : Ünnep után — Bp. i960. 

2 FORGÁCS: I. M . 1 1 9 — 4 9 . 
3 ILLYÉS GY. : Petőfi Sándor Bp. 1967. 422. 
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kap. Ennek fejében ki kell szolgálnia az úrfit. Az viszont min-
denféle agyafúrt gonoszságot művel vele. De ő tűri, mert 
tanulhat mellette a nevelőtől. A nevelő fölismeri tehetségét, 
állandóan jó példaként állítja az úrfi elé, amitől a köztük levő 
ellentét kiéleződik. Az öntudatára ébredt Szilveszter végül ot t -
hagyja az úrfit és a házat, és világgá megy. A nevelőtől, ki utána 
eredt, pénzt, útmutatást, s életében először ölelést, csókot kap. 
Ez a 9. fejezet röviden összefoglalt történéssorozata. De Petőfi a 
cselekményt fölszabdalja egyes elemekre. így áll elő az a helyzet, 
hogy a 9. fejezet egyes szakaszai szinte teljes egészükben cse-
lekvések egymástól meglehetősen elszigetelt, konstatáló jellegű 
leírásai: pl. a 2. szakasz („Midőn hazaért a fiúval a / Nagyságos 
úr . . . " stb.) a házbakerülés eseményeit mondja el; a 4. sza-
kasz (különösen ettől a sortól: „Ha száját a leves megégeté, 
/ Kis szolgáját üté pofon . . . " stb.) az úrfi gonoszságairól 
tudósít stb. Szilveszter gyermekkori sorsának ábrázolásában 
hasonló költői építést figyelhetünk meg. A gyermekhős tolvaj, 
koldus és szolga életszakasza három egymástól meglehetősen 
független és csak véletlenszerűen összekapcsolódó epikus tömb. 
Belső lekerckítettségük, életképszerű zártságuk, s ebből fakadó 
ún. zsánerrcalizmusuk közismert irodalomtörténeti megálla-
pítás. 

Másfelől azt is elmondhatjuk, hogy a költői személyesség 
nemcsak a komponálásnak ebben a módjában jut kifejezésre, 
hanem Petőfi arra is törekszik, hogy az epikus történések mellett, 
önállóan, azoktól viszonylag függetlenül hangot adjon saját leg-
bennsőbb érzéseinek. A költő pl. az 1. fejezetben kívülről, köz-
vetlenül beleszól ill. belekérdez többször is a vers epikus tör-
ténéseibe (3. szakasz: „Ki virraszt ott e mécs világa mellett? 
/ Ki virraszt ott fönn a magasban? / Két testvér : a nyomor és az 
erény!"), a 4. szakaszt keserű gúnnyal maga Petőfi zárja („A 
nagy urak kutyái tán, / Amelyek jobb tanyához szoktanak, / 
Eldöglenének e helyen."), a 10. szakasz végén pedig személye-
sen szólítja föl Szilveszter kisfiát vigasztaló alvásra („Aludj, 
kicsiny fiú, aludj, / S álmodj aszott kezedbe kenyeret, / S álmád 
királyi lesz!") stb. 
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Továbbá az is föltűnő, hogy a szereplők és különösen Szil-
veszter szájával maga Petőfi beszél. A szereplők gondolatai 
mindig konzekvensen Petőfi „eszméinek szótárából" állnak 
össze, viszonylag függetlenül az epikus szituációtól. Minden eset-
ben hasonló gondolatok lépnek föl, variálódnak, váltják egy-
mást, de összességükben mégis egy viszonylag zárt gondolat-
rendszert alkotnak. Még a mű úri szereplői is Petőfi fejével 
gondolkodnak. A 12. fejezetben az iskoláit bevégző, már tudo-
mányos hírnévre szert tett Szilveszternek pl. következőkép-
pen ajánlanak föl állást: „Szegődjél hozzám; szolga lész, igaz, 
/ De ily urat szolgálni, mint én, / Dicsőség, és azért, hogy / 
Előttem meghajolsz, j Előtted ezren hajlanak meg." Ezzel is 
a szolgaság-de-jólét Petőfi által szenvedélyesen tagadott, 
állandó gondolatpárja hangzik el olyan emberek szájából, akik-
ről nem tehetjük föl, hogy ebben az alternatívában gondolkod-
tak. 

A föntiek alapján érthető, hogy miért nincsenek Az apostol-
hun olyan párbeszédek, amelyek egy konkrét szituációnak 
megfelelően hangzanának el. A szereplők és elsősorban Szil-
veszter megnyilvánulásai ugyanis elsősorban Petőfi lírai mono-
lógjai. Az egyik oldalon tehát magas hőfokú lírai monológok 
sorakoznak, amelyek Petőfi szenvedélyes állásfoglalásait feje-
zik ki, a másikon pedig epikai mozzanatok sorozatát talál-
juk. Ezek önmagukban viszonylag zártak, csak külsődlegesen 
kapcsolódnak egymáshoz, és a költői állásfoglalások kevésbé 
szervesen adódnak belőlük. 

Jellemző továbbá a költő szubjektív megnyilvánulásainak 
antinómikus fogalomrendszere. Petőfi gondolatai ugyanis egy-
mással szemben tagadó viszonyban levő fogalompárokba ren-
deződnek (pl. nélkülözés de szabadság; nyomor de erény; jó-
lét de szolgaság stb.). Ennek megfelelően kell Szilveszternek 
megjárnia ifjúkora három nagy állomását: a tolvaj-, koldus- és 
szolgasorsot, ugyanis csak a kiszolgáltatottság, a megaláztatás, 
a nyomor e mocskaiban megmártózva válik Szilveszter eré-
nyessége, kitartása, forradalmisága Petőfi lírai antinómiái sze-
rint hitelessé. Ugyancsak ennek a fajta jellemábrázolásnak meg-
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felelően formálja ki Petőfi az első 4 fejezet padlásszobai n y o -
morával szemben hőse forradalmiságát. Láthatjuk tehát, h o g y 
Petőfi Szilveszter alakját nem epikus elethelyzeteiből magya-
rázza. Sőt mi több, magukat az epikus élethelyzeteket, epikus 
mozzanatokat is saját szubjektivitása felől formálja meg, h o g y 
ezek antinómiáinak megfelelően ellenpólusai legyenek a költő meg-
nyilatkozásainak, monológjainak. Ezért egyet érthetünk Horvá th 
Jánossal abban, hogy „Szilveszter nem fejlődik, egyszerre min t 
kész lázadó és emberi megváltó apostol áll elénk".4 A mű epikus 
rörténéseiből ugyanis n e m adódik a főhős szerves kifejlődése. 
Ugyanakkor lejátszódik Szilveszterben egy igen jelentős fo r -
dulat is (17. fejezet), amelyet eddig homályban hagyott az 
irodalomtörténeti kutatás. 

A továbbiakban tehát a tőlünk központi jelentőségűnek tar-
tott 17. fejezetet vizsgáljuk meg. Ez a rész, szemben az előző-
ekkel, nagyon kevés epikai elemet tartalmaz. Az egész fejezet 
egy nagy lírai vonulatba rendeződik. De az epikai mozzanatok 
még itt is kísértenek és még zavaróbban hatnak, mint a korábbi 
fejezetek közül bármelyikben. Pl. a hajnalt váró monológ köz-
ben megcsörren Szilveszter lánca, s hogy a szabadságról szóló 
és a családért aggódó szenvedélyes sorok elhangozhassanak, 
Petőfi fölöslegesen még egyszer leírja Szilveszter elfogatásá-
nak eseményeit. De ebben a fejezetben uralkodó már az a moz-
gás, hogy az egyik monológ a másikból szakad ki, s viszi Petőf i -
Szilvesztert a nagy fölismrése felé. Ezt megelőzően már csak 
Szilveszter álma, halott feleségének jelenése szakítja meg a lírai 
áramlatot. De ez az epikus mozzanat is már belső történés, 
álomkép, amelyből a költői önvizsgálat beletorkollik Az 
apostol központi jelentőségű (s nem véletlenül leghosszabb 
- 62 soros) versszakába. 

A korábbi, nagy monológokkal nem tudott Petőfi eljutni 
ahhoz a fölismeréshez, amely a 17. fejezetben szintén ki robban 
belőle. Ezekről a magánbeszédekről elmondhatjuk, h o g y az 
epikai helyzetekből kiemelkedve szikráztatták föl az aszkétikus 

4 HORVÁTH J . : Petőfi Sándor — Bp. 1922. 479. 
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forradalmár szenvedélyeit, s az újabb és újabb monológok csak 
ezeket a szenvedélyeket ismételték. Petőfi tehát csak állandó 
ismétléseken, kerülőutakon át tudja hősét olyan epikai hely-
zetbe juttatni, amely lehetővé teszi számára a lírai önvizsgálat 
betetőződését, amely kiváltja a fölismerést. 

A börtönbeli jelenetet megelőző, 16. fejezetben poroszlók 
fogják el Szilvesztert, és nem engedik meg neki, hogy búcsút 
vegyen feleségétől (s kisfiától). Elszakad tőlük. Ezt a mozza-
natot erősíti föl a végsőkig felesége halálának álombeli meg-
sejtése. Petőfinek itt sikerül megteremtenie azt a szélsőséges, 
epikus helyzetet, amely alkalmat ad a lírai önvizsgálat be-
tetőzéséhez, kiváltja a megrázó fölismerést: a plebejus forra-
dalmár leszámol heroikus illúzióival : 

Nekem többe nem kell az élet, 
Mert célját elveszítém; 
Te voltál célja életemnek, 
Te általad s te érted éltem, 
Szerelmem istenasszonya, 
Te egymagad voltál valóság; 
A többi? az emberiség, szabadság, 
Ez mind üres szó, puszta ábránd, 
Melyért bolondok küzdenek. 
Te egymagad voltál valóság, 
Szerelmem istenasszonya ! 
És én örökre elvesztettelek! 

A modern polgári forradalmak .jellegzetes vonása volt, hogy 
harcosai célkitűzéseiket illuzórikus formába burkolták, a pol-
gári érdektörekvések valódi arculatát elleplezendő. Ezekben 
a heroikus illúziókban, amelyekkel színre léptek, ők maguk is 
hittek, sőt csak ezzel az illúzióvilággal voltak képesek végig-
harcolni a forradalmat. Majd csak a forradalom után zajlott 
le ezeknek az illúzióknak teljes elvetése. Marx ezt az egész 
tényállást így írja le: 

„Ez a társadalom [XVIII. Lajos Franciaországa — К . P.], melyet 
a gazdagság termelése és a konkurrencia békés harca teljesen lekötött, 
már nem értette meg, hogy a római kor kísértetei őrizték bölcsőjét. 
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De bármily kevéssé hősies is a polgári társadalom, mégis hősiességre, 
önfeláldozásra, terrorra, polgárháborúra és népek csatáira volt szükség 
ahhoz, hogy világra jöjjön. S gladiátorai a római köztársaság klasz-
szikusan szigorú hagyományaiban lelték meg azokat az eszményeket 
és művészi formákat, azokat az önámításokat, amelyekre szükségük 
volt, hogy harcaik polgárian korlátolt tartalmát önmaguk előtt 
elrejtsék és szenvedélyüket a nagy történelmi tragédia magaslatán 
tartsák."8 

Robespierre, a Megvesztegethetetlen (L'Incorruptible) ezt 
írja röviddel Marat meggyilkolása után: 

,,Az ég, amely szabadságért égő lelket adott nekem. . . talán azt 
kívánja majd tőlem, hogy véremmel jelöljem meg azt az utat, mely 
hazámat a boldogsághoz és szabadsághoz vezeti — örömmel vállalom 
ezt az édes és dicső sorsot."6 

Mintha Petőfit olvasnánk! (Formálisan érthetővé teszi ezt a 
tényállást, hogy Petőfi a Robespierre és a jakobinusok törek-
véseit rehabilitáló Cabet történelmi munkájából meríthette 
gondolatait; Histoire populaire de la Revolution française.)7  

Szilveszter nagy monológjai szinte frazeológiailag is meg-
egyeznek a Megvesztegethetetlen szavaival. Az égtől, a Leg-
főbb Lénytől nyert megbízatás aszketikus vállalása, a magán-
élet teljes háttérbe szorítása, a szolganép jövendő boldogságáért, 
a szabadságeszményért folyó szigorú küzdelem, az erény pie-
desztálra emelése, sőt a morál terrorja — közös vonásai a 
francia jakobinusoknak és Petőfi Szilveszterének egyaránt. 
A különbség köztük ennek ellenére jelentős. Robespierre és 
a francia jakobinusok mindhalálig kitartottak illúzióik mellett, 
csak az őket követő nemzedék „józanult ki" belőlük, a szabad 
utat nyerő polgári társadalom dezillúzionáltságába süppedve. 
Petőfi viszont már a forradalom menete közben, Szabadszál-
lást követően rádöbben művészileg a polgári szabadságeszme 

5 MARX: Louis Bonaparte brumaire tizemiyolcadikája 1851—1852 
Marx—Engels-Művei VIII. köt. 105 — 106. 

"Idézi: LENDVAI L. FERENC: A politikai forradalom filozófiájdtól a 
tdrsadalmi forradalom teológiájáig — Világosság 1970/8 — 9. 491. 

7 LUKÁCSY SÁNDOR: Petőfi és Cabet — Itk 1966/3 4. 
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illúzió voltára. És ugyanakkor nem zuhan bele az ember-
megsemmisítő dezillúzionáltságba, hanem e fölismerés foly-
tatásaképpen megmenti a radikális törekvések létalapját. Szil-
veszter, ugyanis miután megtagadja istenét, ki lelkébe „tette 
az iránytűt", el akarja vetni magától az életet. Kétségbeesett 
kísérlete nem sikerül. Ellenpontul a nagy illúziórombolás után 
a keserű és való világ megtartja azt, aki érte élt: 

Ot t fekszik a rab, zúzott homlokának 
Aludt vérében a kövek felett, 
Ot t fekszik, és nem halt meg, és cl ! 
Hozzá van nőve a keserves élet, 
Hozzája nőtt letéphetetlenűl, 
Miként lelkéhez a kínszenvedés, 
Mint börtönéhez az örök sötétség. 

Ezzel zárul 317. fejezet. Nagy szintézisét hozva létre a plebe-
jus forradalmi illúziókkal való leszámolásnak és az illúzióktól 
mozgatott törekvések megmentésének. 

Ha alaposabban szemügyre vesszük a plebejus forradalmi 
illúziókkal való leszámolást, föltűnik, hogy Petőfi nem egy 
puszta költői, gondolati aktussal tagadja őket. A fölismerés úgy 
zajlik le, hogy Szilveszter forradalmisága konfrontálódik a 
család és a hitves szerelmének élményével. Azok a tények, hogy 
Szilvesztert erőszakosan elszakítják családjától, anélkül, hogy 
búcsút vehetne tőlük, és hogy álmában megsejti felesége halá-
lát, fölfokozzák a hősben magánélete éizehneit, gondolatait. 
Ezzel azok olyan különös hatóerőre tesznek szert, hogy Szil-
veszter forradalmi törekvéseit képesek átvilágítani, fölmutat-
ják illúziójellegét. De ez a lírai tisztázás anélkül megy végbe, 
hogy a családhoz és a hitveshez fűződő érzelmek fölébe kere-
kednének a forradalmi törekvéseknek. Mint már szóltunk róla, 
a forradalmi illúziókkal való leszámolás nem járt együtt az 
alapukul szolgáló törekvések megsemmisítésével. 

Érdemes részletesebben megvizsgálnunk a család és a házas-
társi szerelem sajátosságait, ahogy azok Az apostolban jelent-
keznek. Szembetűnő rögtön az a vonás, amely Petőfi költe-
ményeit máskülönben nem jellemzi: a költő határozott különb-
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séget tesz ember és polgár között. Emberin a magánélet, polgárin 
a politikai, társadalmi törekvések értendők. Ez a különbség-
tevés a 3. fejezet 2. versszakában még csak futólagos (Az ember 
meghalt benne s él a polgár. / Ki a családé volt elébb, / Most 
a v i l ágé ; /K i három embert ölelt az imént,/ Most milliókat 
ölel át."), de a 12. fejezetben újból fölbukkan s ezúttal már 
megrázó lírai kitörést von maga után (10. versszak: „Az ember 
nemcsak polgár, / Egyszersmind ember i s ; /Mind ig mások-
nak éljen-e / És sohase' magáért?). 

A hitves odaadó szerelme úgy jelenik meg, mint a férfi 
törekvéseinek hordozója, foglalatja. Ennek első nagyobb sza-
bású megnyilvánulása a 12. fejezet 9. szakasza (Dicső hely a 
hölgyek szíve . . . ), melyben a férfi igazságkereső szenvedélye 
a nő szívében találja meg „végmenedékét". A 13. fejezetbeli 
búcsú Szilveszter és a lány között ugyancsak úgy mutatja föl 
a lány szerelmét, mint amely egyedüli talapzata a férfi maga-
tartásának, küzdelmeinek. 

Emiékim nincsenek nekem, 
Magad fogsz állani szivemben, 
Mint a szegény kunyhó falán a szentkép, 
Amely előtt estenként térdepel 
Jámbor lakója és imádkozik; 
De hogyha telve volna szívem, 
A legdicsőbb emlékek kincsivei, 
Kiszórnám azt e pillanatban mind, 
S téged hagynálak benne egyedül. 
Isten veled!. . . ha hallod híremet, 
Ha szépeket mond majd a hír felőlem, 
Hidd el, hogy a te érdemed lesz az. 
Azért törekszem jónak s nagynak lenni, 
Nehogy megbánd és szégyeneid, sőt 
Ellenkezőleg büszke légy reá, 
Hogy engemet barátodnak fogadtál. 
Isten veled, lelkem védangyala! 

Ez az összefoglaló és tovább utaló monológ már lírai előképe 
a 17. fejezetbeli nagy költői önvizsgálatnak. Már itt fölmutatja 
Petőfi a szerelmi élmény egyedüliségét. A lány szerelmét erő-

13 Irodalomtörténet 
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teljesen a középpontba állítja, és a forradalmár minden törek-
vésének foglalatjává teszi. Jellemző módon vallásos frazeológia 
hatja át a szerelmes Szilveszter szavait. 

Az e monológot követő fejezet, amely a Szilveszter elő-
életét ismertetők közül az utolsó, boldog, papi fölszentclés 
nélküli házaséletükkel indul. Az „isten és a szerelem" kötésé-
ben elfelejtkeznek a világról, csak egymásnak élnek. Bár Petőfi 
már itt megtalálta a költői megoldást szolgáltató motívumot, 
de ez az idilli állapot semmiképp sem alkalmas arra, hogy föl-
kavarja az emberi szenvedélyeket, és általa a plebejus forradal-
már törekvéseinek és illúzióinak kettőssége kimondható legyen. 
Ezért az idilli családkép törvényszerűen átcsap Szilveszter már 
jól ismert apostoli forradalmiságába. A főhős munkához lát, 
könyvet ír. Majd elviszi egy szerkesztőhöz, aki visszautasítja 
művét. Ő azt átírni nem tudja, ezért másolással tartja fönn 
családját és magát, más állást nem kapván. így a 14. fejezetben 
rövid úton eljutunk ahhoz a képhez, amellyel kezdődött Az 
apostol. 

Ezek után arra a kérdésre keresünk választ, miért volt szük-
sége Petőfinek a kezdő padlásszobai jelenet után Szilveszter 
előéletének szélesebb, epikusabb ábrázolására. Az első 4 fejezet 
már bemutatja nekünk a plebejus forradalmár alakját és hit-
vallását, s tartalmazza a családi s szerelmi motívumot is, amely 
a 17. fejezet nagy monológsorában a költői fölismerést majd 
lehetővé teszi. A 2. fejezetben a család képe ugyanolyan, vallási 
mozzanatokkal is átszőtt fölmagasztosulásban jelenik már meg, 
mint a későbbiekben. Szilveszter „Megcsókolá a három alvót, 
I Szentháromságát családéletének, / Aldásadólag terjeszté fölé-
jök / Kezét (hogy e kéz mást nem adhatott / Nekik, mint 
puszta áldást!)", és az alvók álmukban „Rózsák és angyalok 
között mulattak". De itt, a mű kezdetén még az „emberi" és 
„polgári" törekvések tagolatlan egységben mutatkoznak meg, 
az egyes mozzanatok nincsenek egymástól jól elkülönítve. 
A költőnek tehát olyan részletező epikus etappokra van szük-
sége, amelyek szenvedélyei bontatlan egységét megosztják és 
kiragadják belőlük azt a mozzanatot, amellyel a Szabadszállás 
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utáni lírai önvizsgálat beteljesülhet. Ezért a Szilveszter előéleté-
nek ábrázolása epikailag szélesebb, részletezőbb, a szenvedé-
lyek differenciált, egymástól elhatárolt fölizzítását teszi lehe-
tővé. Addig azonban, amíg Szilveszter nem ér el a lány szerel-
mének élményéhez, a különböző epikai helyzetek csak az asz-
kéta forradalmár szenvedélyeit és gondolatilag jól körülírható 
eszméit szikráztatják föl újból és újból. Ám abban a pillanat-
ban, hogy Petőfi megtalálja a központi jelentőségű motívumot, 
rögtön fölöslegessé válik az előélet további ábrázolása, a költő 
azonnal visszatér a kezdőképhez. 

Hogy Petőfi a Szilveszter előéletét bemutató tíz fejezetet 
ugyanolyan zárt, lekerekített egységként kezelte, mint ahogy 
a legkisebb epikai mozzanatot, mutatják a m ű olyan jelleg-
zetességei, mint az 5. fejezet in médias res kezdése vagy a tíz fe-
jezet hangsúlyozott keretbe foglalása. A kiemelt keretszerűséget 
aláhúzza az a tény, hogy a 3. fejezet zárósorait ismétli meg a 14. 
fejezet befejezése, csak ezután tér vissza Petőfi a kezdőképhez. 

A Szilveszter előéletét ismertető nagy és önmagában is kisebb 
epikai mozzanatokból álló egységben (4—14. fejezet) tehát 
ugyanazt az alapmozgást érjük tetten, mint valamennyi epikus 
részleméi. Nevezetesen Szilveszter előéletének rajza a maga 
lekerekítettségében ugyancsak arra szolgál, hogy a költői szub-
jektivitás róla elrugaszkodjon, önálló létezéshez jusson. De ez 
a 10 fejezetet átfogó nagy egység nem egyszerűen a szubjektivi-
tás uralomra juttatását segíti elő, hanem a megoldáshoz vezető 
motívum megragadását idézi elő, amely alapról válik majd 
lehetővé a szenvedélyes költői öntisztázás, a plebejus forradalmi 
illúziókkal való leszámolás. 

Visszatérve a család és a hitvesi szerelem kérdésére, számunk-
ra különösen fontos, hogy Petőfi a mű kompozicionális meg-
formálása során nem juttat nekik semmilyen szerepet Szilvesz-
ter forradalmi törekvéseiben, bár verbálisan, mint a hős minden 
törekvése összegezőjeként és alapjaként jeleníti m e g őket. A 
kastély kisasszonya megérti Szilvesztert, s együtt szenvedi el 
vele a nyomort és a megaláztatást, de tevékenyen nem vesz 
részt a főhős forradalmi cselekedeteiben, politikai törekvései-
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nek nem válik aktív részesévé. Ez az élménykör elsősorban arra 
szolgál Petőfi számára, hogy az apostoli forradalmársággal 
összevetve radikálisan megvilágítsa annak sajátosságát: illu-
zórikus voltát. A szerelmi élmény tehát n e m válik kompozicio-
nálisan a mű alapjává. A 17. fejezet során pl. a feleség árnyának 
megjelenése után a hitvesi szerelmet egyedülálló „valóságnak" 
ismeri el Szilveszter. De a mű cselekménye nem fut bele az 
ismerős romantikus képletbe: a szerelmesek halálban való 
egyesülésébe. Szilveszter ugyan megkísérli az öngyilkosságot, 
de próbálkozása sikertelen marad. A fejezet záró soraiként 
(tehát meglehetősen exponált helyen) Petőfi Szilveszter törek-
véseit már nem a házastársi szerelem alapzatán foglalja össze, 
hanem a „letéphetctlenül" „hozzája nő t t " „keserves élet" 
talaján mutatja föl. 

Petőfi a Szabadszállás utáni szorító magányhelyzetben párat-
lan művészi következtetésekhez jut cl. Megsemmisíti a plebe-
jus forradalmár heroikus illúzióit, de megmenti az alapukul 
szolgáló magatartást, erőteljesen megvilágítja a hitvesi szere-
lem élményét, de minden misztifikálás nélkül valóságos helyén 
hagyja. De éppen a Szabadszállást követő individuális elszige-
telődés miatt e hatalmas művészi fölismerés művészi kudarc-
ként ölt testet Az apostolban. Szóltunk már arról, h o g y az 
epikai részelemek viszonylagos zártsága és körkörös egymásra 
mozgása túlmotíváltságot eredményez, a szenvedélyeket föl-
izzító nagy lírai monológok pedig tautológikus jelleget kap-
nak. Nemcsak a költői személyesség jelenik meg a maga köz-
vetlenségében (monológok), hanem azok az epikai mozzanatok 
is közvetlen létezést nyernek, mint a költői személyesség „ugró-
deszkái", amelyek addig Petőfi lírai tevékenységében föloldód-
tak az uralomra juttatott személyességben (epikus részelemek). 
A költői szubjektivitás csak kerülő utakon, nagy erőfeszítések-
kel juthat el az igazság kimondásához, ami mindkét oldalon: 
a lírai önvizsgálatban és az epikai cselekménysorban is nehéz-
kességet, esetleges elemek egész halmazát szüli. 

Mivel a lírai monológok és a költői reflexiók Petőfi legbensőbb 
individuális törekvéseit tükrözik, a nevelő 9. fejezetbeli motívá-



Az apostol értelmezéséhez 197 

latlan szaván kívül a hazáról, a nemzetről nemcsak hogy szó 
sem esik, hanem az e fogalmakhoz tapadó fogalmi kincs sem 
hat a műben. Egészen a 18. fejezetig. A bomló magyarországi 
feudalizmusban a polgárosodás útjára lépő nem-nemesi réte-
gek olyan sajátosan kettős pozíciót foglaltak el, amelyek alap-
ján besoroltak ugyan a liberális nemesi törekvések alá, de indi-
viduális létezésükben már külön érdekek, irányulások is elő-
térbe kerülnek.8 Petőfi is ez irányban, individuálisan haj t végre 
radikális önvizsgálatot, a nagy lírai monológokban ezért olyan 
fogalmi készlet jelenik meg, amely megfelel a költő eme leg-
bensőbb, egyéni törekvéseinek. A liberális nemesi nemzet-elv 
és a hozzá kötődő fogalmi rendszer teljesen kilúgozódik a 
műből . Már Petőfi korábbi költeményeiben megfigyelhető, 
hogy a köl tő a liberális nemesi tudatvilág talaján állva indi-
viduálisan törekszik arra, hogy kifelé mozogjon belőle, hogy 
meghaladja ezt a bázist. Ezzel hihetetlen módon elmélyíti, gaz-
dagítja, radikalizálja azt. Ebben a mozgásban már benne rejlik 
a meghaladás valóságos lehetősége és ez történik meg Az apos-
tolban. De oly módon , hogy Petőfi ehelyütt a plebejus forra-
dalmi törekvések illúzió voltát is k imondja . Erre a teljesít-
ményre csak a liberális nemesi rendtől elszigetelődve és az őt 
kibocsátó polgárosodó, plebejus rétegektől elhagyatva, tehát 
egy végletes magányhelyzetben volt csak képes. 

A nagy költői igazságokat tartalmazó 17. fejezet után azon-
ban annál meghökkentőbb a mű utolsó 3 része. Ezekben ui. 
ismét hatékonnyá válik Szilveszter forradalmisága, melyek 
illúzió voltát csak az imént mondta ki a költő. E probléma meg-
oldásához néhány tényre kell fölhívnunk a figyelmet. Petőfi 
1848. aug. i6-án kelt levelében azt közli Arannyal: „ É n a minap 
fejeztem be egy hosszú költeményt (valami háromezernégy-
száz sornyit), melynek címe Az apostol." A mű végén viszont 
a következő dátum áll: Pest, 1848. június—szeptember. Emel-
lett Az apostol ismert szövege 2921 sor. Pándi Pál ezen adatokat 

8 VÖRÖS KÁROLY: Petőfi és a pesti kispolgár — „Petőfi és kora" c. 
köt. Bp. 1970. 
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összevetve a következő föltételezéshez jut : igen kicsi a való-
színűsége annak, h o g y Petőfi mind a dátum, mind a sorszám 
kérdésében tévedett volna, ezért lehetséges, hogy Az apostol 
20. fejezetét Petőfi má r szeptemberben írta meg.9 Mi viszont azt 
sem tartjuk kizártnak, hogy mind a há rom fejezetet később írta 
m e g a költő. 

A 18. fejezetben a madárdal hallatára ilyen szavakra fakad 
Szilveszter. (Párhuzamosan idézzük a 20. fejezet megfelelő 
sorait. Kiemelés tőlem. К. P.). 

18. fejezet ...A világ megtinja 
A jármot végre s a gyalázatot, 
S le fogja hányni, és először is 
Kinyitja e sírhalmok ajtait, 
S első örömkönyűi 
Azoknak orcájára folynak, akik 
Itt a szabadságért szenvedtenek. 

20. fejezet Vénült, kihalt a szolganemzedék, 
Uj nemzedék jött, mely apáit 
Arcpirulással emlité, s azoknál 
Jobb akart lenni és az is lett, 
Mert csak akarni kell! . . . 
Fölkelt az új hős nemzedék, 
S mit örökségben hagytak rá apái, 
Leverte rabbilincseit, 
S kezéről, akik ezt szerezték, 
Azoknak sírhalmára dobta, 
Hogy a csörgésre fölriadjanak, s ott 
A földben is szégyeljék magokat! . . . 
S megemlékeztek a győzelmesek 
Ama szentekrül s nagyokrul, akik 
A szolgaságban szabadok valának. 

Olyan gondolatokkal (dőlt betűsek) találkozunk e két rész-
letben, amelyek sehol másutt n e m fordulnak elő a műben , csak 
e befejező fejezetekben. Ha korábban arról beszél Petőfi , hogy 
Szilveszter célja a nép boldoggá tétele, akkor csak olyan elvont 
megformálású gondolatok törnek ki belőle, min t : „De lesz 

9 PÁNDI P.: „Kísértetjárás" Magyarországon — Bp. 1972. II. 253. 
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jutalmam, / S nagy jutalmam lesz/ Azt látni majd, hogy ember-
társaim / Rabokból újra emberek levének." De a rab szabaddá 
válásának konkrét módozata nem jelenik meg a mű első 17 
fejezetében. Ahhoz, hogy ilyen gondolatok betörhessenek 
Az apostolba, a történelemnek kellett olyan helyzetet létre-
hoznia, amelyben megmozdul az ország, és Petőfi is belekerül 
ebbe a mozgásba. így kerül a 18. ill. a 20. fejezetbe a járom, a 
rabbilincs leverésének mozdulata, hasonlóan a szintén radikális 
márciusi napokban írott versekhez (Nemzeti dal: „Fényesebb 
a láncnál a kard, / Jobban ékesíti a kart, / És mi mégis láncot 
hordtunk.'/ Ide veled, régi kardunk!" ; 15-dik március, 1848: 
„Tettre, ifjak, tettre végre, / Verjük le a lakatot, / Mit sajtónkra, 
e szentségre, / Istentelen kéz rakott ." stb.). Ugyancsak ú j 
motívum az utolsó három fejezetben, hogy a szabadsághősök-
ről méltó módon emlékezik majd meg az utókor. Míg koráb-
ban csak ennyit mond Szilveszter: „De életemnek a tudat erőt 
ad, / Halálomnak pedig megnyugovást, / Hogy én is, én is egy 
sugár vagyok." — és ebben a mondatban nincsen benne az utó-
kor megemlékezésébe vetett remény, addig az idézett részek 
fölmutatják ezt a gondolatot (Vö. még Nemzeti dal: „Hol 
sírjaink domborulnak, / Unokáink leborulnak, / Es áldó imád-
ság mellett / Mondják el szent neveinket.") 

Nem hiába jelenik meg éppen a 18. és 19. fejezetben igen 
nyomatékosan a haza és nemzet fogalma: „Szabad tehát a 
nemzet, a haza? / A börtönőr mogorván válaszolt : / Mi gon-
dod a hazára, golyhó? / Köszönd meg, hogy te vagy szabad." 
A 19. fejezetben megismétlődik ez a kérdés a haza, a nemzet 
szabadságáról, és újonnan és újonnan haza és világ kettőse 
körül forog már Szilveszter minden gondolata: „És mit ta-
pasztalt nemsokára? / Hogy nemzete, hogy a világ / Még 
mélyebben van meggörbedve, mint / Tíz év előtt, . . . " vagy 
„Merész nagy szándok, elhatározás, / Melytől egy nemzet 
vagy talán / A nagy világnak sorsa függ." Nem véletlen, hogy 
Szilvesztert kiszabadulása előtt sejtelmek fogják el, hogy Tán-
csics Mihály szabadulásához hasonlóan a forradalmi nép fogja 
kivinni börtönéből. Márpedig a főhős eddigi gondolatai nem 
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motiválják kellőképpen ezt a sejtést, arról nem is beszélve, hogy 
valóban nem Táncsics Mihály-i m ó d o n szabadul ki. Csak 
az 1848 szeptemberi események kelthettek föl Petőfiben már-
cius 15-i élményeket, melyek ehelyütt ilyen megformáláshoz 
vezették. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a 17. fejezet befejezését köve-
tően esztétikailag esés keletkezik a műben. Miután Petőfi eljut 
lényeges igazságok megragadásához, ezekkel teljesen ellent-
mondóan, újból föléleszti radikális eszméit, és egy utolsó hősi 
tett lehetőségét adja meg Szilveszternek. Ez pedig a börtönbeli 
jelenet után hiteltelen, ellentmondásokkal teli. Ugyanezért 
tartjuk lehetségesnek, hogy az utolsó há rom fejezetet később, 
szeptemberben írta a költő. A szeptemberi radikalizálódás lét-
jogosultságot biztosított Petőfi forradalmi—radikális eszméi-
nek. A történelem további harcot sürgetett, tovább küzdeni 
azonban csak a plebejus forradalmár illúzióival lehetett. Az 
események ezt követelték meg Petőfitől, nem a forradalmi 
tett közben elszigetelődő forradalmár önvizsgálatát. 



S ZALAI ANNA 

EGY FEJEZET A PETŐFI-CENTENÁRIUM 
TÖRTÉNETÉBŐL* 

MŰVELŐDÉSPOLITIKUSOK ÉS ISKOLAMESTEREK 

Népszerűsége okán Petőfi messzemenően alkalmas volt 
arra, hogy róla szólva fogalmazza meg a szellemileg is beren-
dezkedő ellenforradalom a maga irányadó normáit kultúra 
és politika, nemzet és irodalom kapcsolatáról. De nemcsak 
Petőfi népszerűsége volt az alkalmasság oka. 

Petőfi egész életpályája, életműve azt sugallja, hogy a társa-
dalmi harcoknak nemcsak vetülete az irodalom, de létezési 
területe is, és éppen Petőfi az, aki egyfajta totalitás képviselője : 
közélet, hivatás és magánélet szinte páratlan összetalálkoztatója 
és összehangolója ő. Márcsak ezért sem véletlen, hogy politikai, 
közéleti állásfoglalások minden kritikus időpontban, krízis-
periódusban kialakították a maguk határozott Petőfi-képét. 
A tudomány és a publicisztika szintjén egyaránt. 

Ám annak, hogy Petőfi nemcsak irodalmi kérdésekben, 
de a magyar közéletben is — Király István találó kifejezésé-
vel — a „vízválasztó" szerepét töltötte be, más oka is van. 
A Petőfi-életmű magába sűríti a nemzet és a magyar társadalom 
központi kérdéseit, ezért tehát a centenáriumi évben is út-
mutató lehetett a Petőfihez fordulás a magyar társadalmi 
fejlődés éppen soron levő, legégetőbb kérdéseinek megoldásá-
hoz. Hiszen a vesztes háború után, a szétszabdalt ország okozta 
nacionalista érzelmeket felszító, az 1919-cel brutálisan szembe-
forduló ellenforradalmi kampányban éppen egy olyan egyéni-
ség megkonstruálására volt szükség, aki a nemzeti független-
ség, a szabad magyar haza kivívásáért áldozta ifjú életét. 

* Részlet a Koszorúcsata (Fejezetek a Petőfi-centenárium történeté-
ből) című, megjelenés alatt álló munkából. 
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Petőfi a nemzeti léttel való összefonódást is jelentette. Költé-
szete nemcsak a jelentős történelmi eseményekben való min-
denkori részvételről, a társadalmi kérdésekben való állás-
foglalásról, a fejlődés és előbbrejutás soron levő gondjairól 
vall, hanem a tartalmi kérdéseken túl, esztétikai megvalósulásá-
ban is teljes. Alkotása minden szféráját, tartalmi és formai, 
gondolati és hangulati komponenseit egy konkrét művészi 
totalitás jellemzi (ami nem jelenti azt, hogy Petőfi nem írt 
gyenge verseket is). így a Petőfihez való viszonyulás nemcsak 
a közélet központi kérdéseiben való állásfoglalásról, de azoknak 
a művészetben való megvalósításáról is vallott. 

A tudomány szerepe abban állott, hogy kiszélesítette, hatá-
sosan kiemelte és olykor elmélyítette az ünnepi szónoklatok 
sokaságának azokat a szempontjait, amelyek döntő érvként, 
bizonyított — irodalomtörténetileg bizonyított — tételekként 
érvényesülhettek immár a politikai és közéleti fórumokon. 
A konzervatív vagy libcrális-konzervatív tudósok jó érzékkel 
dolgozták ki azokat a lényeges szempontokat, amelyek hitele-
sen támaszthatták alá a hivatalos Petőfi-ünneplés politikai 
érdekeit. Nem független ettől az a tény, hogy számos szak-
munkában is háttérbe szorultak a valóban irodalomtörténeti, 
Valóban irodalomtudományi kérdések és aránytalanul meg-
növekedett a politizáló, a forradalmár, a hős és mártír alakjáról 
szóló fejtegetések aránya. Hiszen egyetlen nyilvános ünnep-
ségen sem a költő szólalt meg, hanem a magyar haza, a hon, 
a szülőföld mámoros szerelmese és a tiszta érzésektől duzzadó 
ifjú, aki dacos kitartással egyedül száll szembe az ellenséggel, 
a magyarság szabadságát veszélyeztetőkkel. N e m a versek 
értéke döntötte el, hogy melyiket idézik a beszédekben, vagy 
szavalják a nyilvánosság előtt, hanem az, hogy melyekben 
a legközérthetőbb, legegyértelműbb Petőfi egészséges, kedé-
lyes, de küzdő és szenvedő, tiszta őszinteséggel szerető magyar-
sága. Tehát: az eszménykép. Ez volt az első szempont, amelyet 
az ünnepségeknek nemcsak magyarkodó külsőségeiben, de 
felületes tartalmukban is jelezniük kellett. Es ez a törekvés 
nem állott távol a hivatalos tudomány fórumaitól sem. 
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Egy önkényesen megcsonkított, átformált ember-eszmény 
megteremtése után már könnyűszerrel lehetett tovább bizo-
nyítani. Természetesen, főleg az 1919-es eseményekre való 
reakciónak megfelelően, a forradalmár alakját kellett meg-
szépíteni az emberi alak kozmetikálása után. Meg kellett szün-
tetni a forradalmár Petőfiről kialakult képet, el kellett feled-
tetni a forradalmi verseket, át kellett értékelni egy kulcs-
fogalmat, a világszabadság gondolatát. Es mivel gondos filo-
lógiai munkával kiderítették, hogy Petőfi egyetlen egyszer 
sem használta a szocializmus szót, és nem is ismerhette a 
szocialisztikus tanokat, tehát semmi köze nem lehetett a 
kommunizmushoz és az internacionalizmushoz, nem volt 
nehéz bizonyítani, hogy a világszabadság, mint fogalom, 
kulcsszó, és a vörös zászló, mint a baloldali mozgalmak jelképe 
csak félreértelmezés az utókor részéről, esetleg félreértés a 
költő részéről. És innen már csak egy kis lépés a döntő, a 
végső érv kimondásáig: Petőfi a magyaroké, Petőfi egy 
személyben maga a magyarság, neve, életműve, alakja az 
egyetlen hiteles és megbízható kifejezője a magyarságnak, 
mint fogalomnak, mint nemzetnek. És itt visszaérkezett a 
bizonyítás ahhoz az alaptételhez, amely a bethleni korszak 
Petőfi-ünnepségének létjogosultságát biztosíthatta: mivel Petőfi 
a népet, nemzetet fejezte ki, és a kor őt ünnepli, az ellenforra-
dalmi rendszer is a népet, nemzetet fejezi ki, azt szolgálja, 
azt képviseli, mint jogos és méltó örököse nemcsak a Petőfi 
életműnek, de annak a fejlődési vonalnak is, amelynek csak 
sajnálatos időszaki buktatói lehettek, de lényeges akadályai 
nem. Erről vall maga a költő is, aki lám, bebizonyosodott, 
minden kordivat, minden félreértelmezés, minden időszaki 
botladozás után is halálával, élete utolsó és bizonyító mozza-
natával vallott a magyarság, egyedül a magyarság, a saját 
nemzete élete, léte, független szabadsága mellett. 

A kör itt bezárul. Az ünnepségek díszletei, a szónoklatok 
alaptónusa, az irodalmias látszató hagyományőrzés már elő-
legezte azokat a szempontokat, amelyeket a tudományos élet is 
visszhangzott. A nacionalista áramlat, amely oly erőteljesen 
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felerősödött a Petőfi-centenárium időszakában, nemcsak a 
parlamentben, a cenzori olló csattogásában, a társadalmi szer-
vek megmozdulásaiban éreztette hatását. Törvényszerűen 
beáramlott a tudomány sáncai mögé is, és olyan erődítmé-
nyeket épített ki, amelyekről bizton lehetett támogatni akár 
a belügyminiszteri, akár a kultusz miniszteri, akár a polgár-
mesteri nyilatkozatokat. Nyíltan, kendőzetlenül nem lehetett 
volna a nacionalizmus zászlajára tűzni Petőfi nevét. De ezzel 
az önmaga logikájából kiforgatott gondolatmenettel, amely-
nek alappilléreit a „független" és a politikától távol álló, a 
maga önállóságát és „objektivitását" hangoztató tudomány 
fektetett le, minden zökkenő, minden kerülő út nélkül el 
lehetett érkezni ahhoz az alaptételhez, amelyre az 1922—23-as 
év hivatalos vezetőinek szüksége volt. 

Azok a tanulmányok és tanulmányrészletek, amelyek látszó-
lag valóban irodalmi szempontok figyelembe vételével közelí-
tenek a költőhöz, alig említenek irodalmilag valóban lényeges 
és megoldásra váró kérdéseket. Áttételesen vagy nyíltan be-
vallottan a hivatalos Magyarország érdekeit szolgálják, erősí-
tik a már elhangzott érveket, vagy újabb bizonytalan kiegészí-
tésekkel próbálják hitelesíteni azokat. 

• 

A legátfogóbban és legátgondoltabban Négyesy László 
foglalja össze a centenáriumi évben forgalomban levő Petőfi-
szempontokat. Kritikusan értékeli a legtöbbet hangoztatott 
elméleteket, szembesíti azokat, és próbálja saját eszmerend-
szerbe beépítve megmagyarázni, hol, miért torzulnak el a 
Petőfiről szóló elméletek, hol, milyen szolgálatba állítják 
az éppen aktuális érdekeknek megfelelően a költő művét, 
gondolatait, élete és munkássága tanulságait. Négyesy tanul-
mányait azonban hiába emelik ki az átlagos munkák sorából 
az irodalmi hozzáértés mindenütt látszó nyomai, a saját gondo-
latrendszer kiépítésének igénye, a kritikus hozzáállás, amellyel 
egyes szélsőséges nézeteket elutasít, és az a törekvés, hogy 
ellenpontozza az általa elutasított nézeteket, bizonyítani pró-
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bálja, és érvekkel támassza alá saját nézeteit, mégis, minden 
rokonszenves törekvés ellenére is, összhatásukban azt a politikai 
irányvonalat támogatják, amelynek Herczeg Ferenc, Ferenczi 
Zoltán, Berzeviczy Albert a legtöbbet emlegetett és leg-
mérvadóbbnak ítélt képviselői. 

1923-ban két centenáriumot, Petőfi és Madách születésének 
évfordulóját, és két halhatatlan mű, a Himnusz és a Zalán futása 
születésének százéves évfordulóját ünnepli a nemzet. Négyesy 
kimondja azt, hogy miért éppen Petőfi él legelevenebben az 
utókor emlékezetében: 

„Mi élne inkább, mint az a lírikus, aki a legtöbb közszükségletet 
elégíti ki a leghatásosabb módon?"1 

Ugyanakkor támadja azokat az ünnepi szólamokat, amelyek 
Petőfi nagyságát abban jelölik meg, hogy a szabadság és 
szerelem költője volt. Ezek az egyoldalú és téves nézetek 
összezavarják a lényeges szempontokat. N e m érzékeltetik és 
nem jelzik azokat a sokkal lényegesebb momentumoka t , 
amelyek Petőfit a magyar szellem leghűségesebb kifejezőjévé 
avatták. Petőfi költészetében egyéni szellemének, a magyar 
nép és a kor szellemének belső szintézise nyilatkozik meg . 
És csak ennek ismeretében közelíthető helyesen az életmű és 
a rendkívüli egyéniség. Hiszen magyarsága művei tartalmi 
rétegének szerves tartozéka, míg költői művészetében egyéni 
szelleme nyilvánul meg.2 

Bár Négyesy valóban törekszik arra, hogy irodalmi e lem-
zést nyújtson, hogy eltávolodva az aktuális pártszempontok-
tól, a költői művet tegye vizsgálat tárgyává, mégis, nem egy 
olyan kijelentés keveredik a helyes észrevételeket is tartalmazó 
tanulmányba, amelyeknek változatait a kisszerű és üres áhítatot 
sugalló emlékbeszédekben halljuk majd vissza. 

1 NÉGYESY L. : Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Irodalomtörténeti 
Tdrsasdg 1923. évi közgyűlésén — It 1923. jan. 

2 NÉGYESY L.: Petőfi szelleme — 1922. dec. 17-én A Szent István 
Akadémia ünnepi ülésén tartott előadás — Katholikus Szemle 1923. 
jan. 
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Négyesy is hangoztatja, h o g y az évforduló a magyar nép 
számára Petőf i igaz eljövetelét jelenti, h o g y : 

„ . . . A területi magyar egységnek és a történelmi magyar egység-
nek erős kapcsa ez a költészet." 

Petőfi magyarságának túlzott és gyakori hangoztatása is a 
tényleges értékekről tereli cl a figyelmet. Négyesy jelentősnek 
és fontosnak tartja, hogy Petőf i egyéniségét vizsgálja, mégis 
beleépülnek az ő megközelítésébe ilyen mozzanatok: 

„a maga egyéni módja mellett a magyar észjárás természete szerint, 
a magyar szemlélet formái között, a magyar ízlés jellegzetességével, 
a magyar nyelv szerkezeti és szólásbeli sajátságai által" 

képviseli a nagyvilág előtt a magyar nemzet i géniuszt. És 
olyan semmitmondó felsorolásokkal akarja igazolni Petőfi 
magyarságát, hogy: nemcsak nyelvérzése, szólásmódja, szavai 
zenéje, de érzelmei, eszmeköre, temperamentuma, törekvései 
és pátosza is magyar.3 Amirő l és amikről — természetesen — 
lehet és lehetett írni hasznos értekezéseket, de csakis a fogal-
mak tudományos érvényű tisztázása és a bizonyító eljárás 
teljesítése alapján. 

A gondosan fogalmazó Négyesytől nem áll távol az eféle 
képesbeszéd: Petőfi, mint a görögök istenei áll előttünk, 
költészete dúslombú, paradicsomi fa: 

„ . . . Magyar nép, ez a fa nincs tiltva tőled. Az Ú r ezt neked adta. 
Az ő parancsa, hogy élj a gyümölcsével!"4 

Lehangolóak ezek a sorok. Azt jelzik, hogy a politikai törek-
vésektől látszólag távol álló, a napi aktuális érdekektől elhatá-
rolódni k ívánó irodalomtörténészi megnyilatkozás is alapos 
engedményeket tesz a kor hivatalos kívánalmainak. 

Négyesy h á r o m olyan szempontot emel k i a költőt értékelve, 
amely irányjelző lehet nemcsak a tárgyilagos ítélkezésben, 

3 NÉGYESY L.: Petőfi — Magyar Élet 1923. jan. r. 
4 NÉGYESY L. : i. m. — Katholikus Szemle 
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de abban is, hogy a tévhiteket, hamisításokat visszautasíthassa. 
Petőfi költészetének értékelésénél első és legfontosabb szem-
pont esztétikai, művészi értéke. A költői érzés elevenségét, 
erejét, a költői ihlet állandó jelenlétét emeli ki Négyesy, és 
olyan helytálló és lényeges mozzanatokra is kitér, mint a 
Petőfi költészetét alapvetően meghatározó jellegzetességre; 
Petőfi minden reális élményből ideális költői élményt képes 
teremteni. Hogy a versek születésének mechanizmusa az, 
hogy maga az érzelmi folyamat válik dallá és nem a már 
befejezett, lezárt, az emlékezés számára tárolt érzés. Eredetisége, 
gazdag képzelete, a magyar dal sajátosságainak művészi fejlesz-
tése, a lírai kompozíció biztonsága, művészi természetessége 
jelentik költészete esztétikai értékeit. Amikor aztán Négyesy 
rátér Petőfi költészetének erkölcsi értékeire, akkor kezd el-
távolodni a tárgyilagos értékeléstől, és közelíteni azokhoz a 
gondolatokhoz, amelyeket majd költészete politikai, társa-
dalmi értékeiről szólva fejt ki. Petőfi művészetének rendkívüli 
erkölcsi értékét tiszta, erkölcsös, lélekerős, egészséges, nagy 
és őszinte érzései biztosítják. Szentségnek tekinti a gyermeki, 
testvéri, baráti és hitvesi hűséget és szeretetet. A magyar 
becsület, egyenesség, nyíltság, jólelkűség, a magyar szabadság 
és dicsőség voltak eszményképei. Négyesy következő gondo-
latsora már a szabadság kérdésének feszegetéséhez érkezik, és 
itt már — elmaradva saját színvonalától —, a hivatalos érdeke-
ket képviseli. 

„Rajongott a világszabadságért is — írja —, de nem mint a nemzeti 
kereteket feloldó, egyetemes közösségnek szabadságáért, hanem mint 
a nemzetek testvériségének elérendő céljáért."5 

Bár az egyetemes szabadságban hitte a magyar szabadságot 
megvalósíthatónak, a nemzet egyéniségének feláldozására 
egy pillanatig sem gondolt. 

Hogy Petőfi a nemzeti keretek közt megvalósítandó „nem-
zeti szabadságok" összességét a „világszabadság" fogalmán, 

'NÉGYESY L.: I. m. — Magyar Élet 
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vagy pedig az emberiség nemzeteken túlmutató egységében 
látta a világszabadság megvalósíthatóságát, arra már csak azért 
sem lehet olyan határozott választ adni, mint Négyesy teszi, 
mivel itt a szabadság megvalósulásának fokozatairól lehet 
csak szó. Hogy ezt a fokozatosságot Petőfi tudományos igaz-
ságként ismerte-e fel, vagy pedig megsejtette a kor szellemi 
életében már érlelődő helyes választ, arra talán választ adnak 
majd a szakmunkák. Annyit azonban leszögezhetünk, hogy 
nem degradálja Petőfi ,,világszabadság"-fogalmát az a körül-
mény sem, hogy a költő elsősorban a nemzeti keretek között 
kivívandó szabadságra (függetlenségre és társadalmi felszaba-
dulásra) gondolt. De azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy Petőfi — például Az apostol XI. részében, a híres szőlő-
szem-hasonlatban — az egyetemes emberi felemelkedés, fel-
szabadulás távlatáról eszmélkedik, s ebben (és ehhez hasonló 
lírai eszmélkedéseiben) a hangsúly az egyetemesen, a közösön 
van, s nem azon, ami szétválaszt. 

Négyesy szerint Petőfit a szociáldemokraták kisajátították, 
a kommunisták vörössé stilizálták — ezt csak egyetlen módon 
lehet megakadályozni és megcáfolni — folytatja Négyesy —, 
ha Petőfit kiviszik a nép közé, ha költészetét megismertetik 
a magyar néppel. Az ünnep csak akkor lehet méltó a költő 
emlékéhez, ha az igazi Petőfit népszerűsítik: 

„Petőfi által a magyar népet segítünk bekapcsolni a nemzeti lélek 
egységébe."6 

Négyesy másutt is hangoztatja, megengedhetetlen, hogy 
a Petőfi-mű egy-egy oldalát némelyek politikai célok érdeké-
ben kihasználják. Hiszen nem az a legfőbb értéke, hogy a 
politikai szabadság, a népszabadság eszméit hirdette, 

„ez inkább a politikusok dolga volt; ő kivívta a magyar költészet 
önállóságát, a nemzeti költői szellem függetlenségét, megteremtette 
az igazi nemzeti költészetet a népdal és a népnyelv fehasználásával. 
Polgárjogot szerzett a költészetben a népszellemnek és a költészetet 

6 Uo . 
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közkinccsé tette. Egyénisége varázsát a népszellemmel összeolvasztva 
örökéletű dalokba öntötte a maga és a magyar nép és a kor érzés-
kincsét, eredeti képzelettel és magyar ízlésben." ' 

Négyesynek ebben a gondolatsorában sűrűsödnek leglátha-
tóbban azok az elemek, amelyek egyrészt egy, a hivatalos 
törekvésekkel szembeszálló, irodalmi értékelés felé hajló szán-
dékot tükröznek: Petőfi költészetét a magyar költészet fejlő-
désének sorába próbálja beilleszteni, és rendkívüli képességeit, 
hatását igyekszik jelezni. De megreked néhány, sokszor el-
ismételt megállapításnál. Egyéni látásmódjáról nem sokkal 
többet mond el, mint hogy lírája nem egy érzés megmereve-
dett képe, hanem a mozgás, a belső rezdületnek érezhetővé 
válása. Az élmények kezdeményezői nála hangulatok vagy 
érzelemfolyamatok, amelyek hatására képeket, benyomásokat, 
tárgyakat elevenít meg, és amely egyes élmények az ő meg-
fogalmazásában, megformálásában általános jelentőséget hor-
doznak. Másrészt azonban valahányszor Négyesy elutasítja 
a politikai érdekek szerepeltetését Petőfi értékelésénél, ő maga 
is a hivatalos érdek képviselőjévé szegődik, nem is szólva 
arról, hogy a politizáló Petőfi leválasztása a Petőfi-mű egészé-
ről nem kevésbé parcellázza fel az oeuvre-t, mint a politikai 
lírán kívüli költői területek elhanyagolása. Dehát az ilyen 
egyoldalúságot maga Négyesy ítélte el! És maga Négyesy 
gyakorolta is.8 

Négyesy még két olyan szempontot vet fel, amelyet a 
centenáriumi emlékbeszédek többször is érvényesítettek. 
Az egyik Petőfi életének rendkívülisége, érdekessége. Négyesy 
elhatárolja magát azoktól, akik az életpálya érdekességének 
befolyása alatt értékelik az életművet, akik az ember iránti 
rokonszenvet a művészi érték javára írják. Hangoztatja, hogy 
Petőfit a versein keresztül értékeli, mert Petőfi nemcsak egyes 
költeményeiben, de egész költészetében is él, mivel költészete 

7 NÉGYESY L. : i. m. — Katholikus Szemle 
8 Uo. 
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„megőrzi a művészetet a valóságtól elválasztó határt, és az egyes 
élményt egyetemes művészi hatású költészetté tudja emelni".9 

A másik sokat hangoztatott érv Petőfi mellett — a cente-
náriumi évben — az volt, hogy Petőfi a kor szellemét fejezte 
ki, és ez azért volt döntő jelentőségű 1923-ban, mert a vesztes 
háborút lépten-nyomon párhuzamba állították a szabadságharc 
bukásával, és ezzel Petőfinek — az utókorhoz szóló — aktuali-
tását hangsúlyozták. „És ha a kor szellemét meg a magyarság 
szellemét fejezte ki, vajon egyéniség-e akkor?" — vezeti 
tovább a gondolatot Négyesy. Petőfi valóban kifejezte a kor 
hangulatát, indulatait, de olyan erővel, égő tűzzel, olyan 
sokféle változatban, mint senki más a korban. „Kifejezte 
a kora szellemét, de a maga költői módja szerint át is alakította 
az átvett hatást" — írja, és ezzel a kijelentésével elsősorban 
Petőfi egyéniségét, költészetének eredetiségét hangsúlyozza.10 

Négyesy Petőfiről szóló tanulmányait kétségtelenül az 
irodalomtörténész szakszerűsége jellemzi, amely nem általános 
vonása az ünnepi szónoklatoknak. De a magyarkodó, a Petőfit 
magyar szellem és jellem kultikus bálványává faragó kijelen-
tések, a Petőfit kisajátító szociáldemokraták elleni nyers fel-
lépés, a forradalmárról, a világszabadságot hirdető költőről 
való eszmefuttatások szép számmal — és tulajdonképpen a 
kurzus szellemében — szerepelnek Négyesy tanulmányaiban is. 
Az 1923-as év hivatalos nemzeti-társadalmi közszellemének 
hatása elhomályosítja azokat a törekvéseit, amelyek tanul-
mányaiban figyelemre méltóak. Minden olyan kijelentése, 
értékelése, amelyekben az irodalomtörténész szólal meg Petőfi 
költészetének jellemző és jelentős mozzanatairól, amelyekben 
felsorolja és határozottan elutasítja az ünnepségek torzító, 
a költészet értékeiről megfeledkező kijelentéseit, — mindez, 
bármennyire értékes és fontos is, bármennyire egy magasabb 
szintű megnyilatkozást éreztet is, mégsem elegendő ahhoz, 
hogy olyan külön helyet biztosítson Négyesy számára, amely 

9 NÉGYESY L.: i . m . — It 
10 Uo. 
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tanulmányait kiemeli a hivatalos szellemiséghez idomuló 
tudósi megnyilatkozások sorából. 

Természetesen n e m arról van szó, hogy Négyesy adott 
ideológiai alapot az eltorzult, hamis ünneplésekhez. Csak 
arról, hogy minden pozitív törekvés ellenére sem tudott 
elkülönülni ezektől, nem tudott egy magasabb szintű, nemcsak 
részmozzanataiban, de egészében is tisztességes és helytálló 
Petőfi-képet nyújtani. Bármennyire tiltakozott is a politikai 
érdekek ellen, ő is vállalta az aktuális érdekek képviseletét és 
támogatását. Egész világnézetével, liberális konzervativizmusá-
val, katolikus és mind több nacionalista elemet felvevő libe-
ralizmusával összefüggött ez. 

Négyesy nem húzódot t vissza a közéleti szerepléstől (1919 
után képviselő is volt), az ő működési területe azonban első-
sorban a szakma, az irodalomtörténészi munka, a tanárképzés 
volt. Az igazi hivatalos művelődéspolitikus, a Horthy-rendszer 
konzervatív kulturális exponense Berzeviczy Albert volt, 
éppen 1923-tól a Kisfaludy Társaság elnöke. Tudósi ambícióit 
irodalomtörténeti tanulmányai bizonyítják, — politikai becs-
vágyának értékét közéleti szereplésének tartalma és stílusa. 
Mindenesetre az ő megnyilatkozásaira figyelve a hivatalos 
kulturális politikus funkcióját betöltő irodalomtörténész (és 
történész) Petőfi-értelmezéséről adhatunk számot. 

Berzeviczy Albertnek, a Kisfaludy Társaság ünnepi köz-
gyűlésén elhangzott elnöki megnyitója 1 1 a legélesebb és leg-
szélsőségesebb megnyilatkozása annak az áramlatnak — bár 
ez minden, a Petőfi centenáriumhoz kapcsolódó ünnepség 
légkörén éreztette hatását, de ilyen vegytisztán egyetlen eset-
ben sem jelentkezett —, amely a Petőf i centenáriumot is arra 
használta fel, hogy kinyilvánítsa tiltakozását, elutasítását, meg-
vetését 1919-cel szemben, illetve hogy Petőfit felhasználja 
a baloldali mozgalmak elleni hadjáratban. 

11 BERZEVICZY A.: Petőfi politikai költészete — Elnöki beszéd a 
Kisfaludy Társaság febr. n - é n tartott ünnepi közgyűlésén — Bp.-i 
Szemle 1923. márc. 
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A háború és a trianoni határok okozta veszteségek után 
— hangoztatta Berzeviczy — Petőfi emléke és szelleme jelenti 
a biztonságot és annak a nemzetnek a jövőbe vetett bizalmat, 
amelyért ő életét áldozta. A lelkes ünneplés nemcsak azért 
illeti meg a költőt, mert az egyik legnagyobb nemzeti hős és 
vértanú volt, hanem azért, mert ezzel tartozik a nemzet 
Petőfinek 

„azok után a visszaélések után, melyekkel egy, hazánkra néhány 
hónapon át szégyenteljesen ránehezedett uralom, mely mindent meg-
tapodott, ami nemzetünknek szent, az ő nevét megdicsőítő szándékkal 
lealacsonyította".12 

A gyászos idegen példát követők — folytatta Berzeviczy —, 
akik könnyelmű kalandorpolitikával az összeomláshoz vezették 
az országot, a maguk „véres és zsarnoki, de szerencsésen rövid 
hatalmi tobzódásukra" használták fel Petőfit is. A maguk 
hősévé és jelszavává akarták formálni Petőfit azok a mozgal-
mak, akikkel Petőfi a költő és a nemzeti hős közösséget nem 
vállalhatott volna. A visszataszító kísérlet után az a feladat 
hárul az ünneplőkre, hogy tüzetesen megvizsgálják Petőfi 
politikai költészetét, hogy véglegesen visszautasíthassák a 
jogtalan kisajátító törekvéseket. Berzeviczy kioktatta e jogtalan 
kisajátítókat: 

,,. . . a nagy költővel egyaránt nem vallhat teljes eszmei közösséget 
sem az a nacionalizmus, amelyet ma gyakran a nemzetek elnyomásá-
val látunk, mint imperializmust, érvényesülni, vagy amely a nemzeti 
erősödés céljainak a szabadságot és jogegyenlőséget kíméletlenül 
feláldozni kész, sem az a szocializmus, amely a nemzeti célok iránt 
teljes közönnyel akarja a nemzetközi szolidaritás alapján a maga 
társadalmi és gazdasági rendjét megalapítani s tulajdonképpen nem 
annyira politikai szabadságra és jogegyenlőségre, mint inkább osztály-
harcra és a szervezett munkásosztály egyoldalú uralmára gondol".1 3 

A Petőfi politikai költészetében kifejtett eszmékre csak az 
hivatkozhat joggal, aki a „nemzeti kifejlődést a szabadság 

12 Uo . 
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és egyenlőség demokratikus követelményeivel összhangba 
igyekszik hozni" — mondta. És ezt csak az tudja megtenni, 
aki Petőfi politikai költészetét életének és korának tükrében 
szemléli. 

Berzeviczy követi ezt a metódust, és A nemes, a Honfi-dal, 
A királyok ellen, a Magyar vagyok és az Egy gondolat bánt enge-
met. . . című versek alapján próbálja végigkísérni Petőfi poli-
tikai költészetének fejlődését. Az egyes versekhez fűzött rövid 
megjegyzések csak látszat-alapot biztosítanak ahhoz, hogy 
elérkezve a forradalom időszakához, részletesen kifejtse néze-
teit Petőfi forradalmi szerepéről. Ennek két lényeges mozzanata 
van. Berzeviczy a forradalmi események fejlődésével, a vég-
zetessé fajuló bécsi politikával, az ország felelős vezetőinek 
mérsékelt magatartásával magyarázza, hogy Petőfi 

„haragos elfogultsága innentúl gyakran eldurvítja költészetét s éles 
és bántó hangokat is csal ki lantja húrjaiból".14 

A másik, hogy Petőfinek a papok és királyok elleni kirohaná-
sait Shelley és Béranger hatásának tulajdonítja csak és nem a 
költő saját meggyőződésének. Bár Az apostol némi nehézséget 
jelent Berzeviczy Albert számára, hiszen ez a mű nem épül 
bele pontosan abba a képbe, amelyet Petőfiről oly határozottan 
akar felrajzolni. Mégis, majdnem meggyőzően értelmezi a 
maga számára a művet: 

„nagyszerű, de gyászosan szertelen kitörése egy féktelen költői 
lángelmének és egy megsebzett költői szívnek, melyből a destruktív 
irányok csakugyan kényelmesen válogathatnak fegyvereket, mer t 
abban a szabad szerelemtől kezdve a királygyilkolásig minden fel-
forgató eszme megtalálja bizonyos mértékben a maga igazolását, 
teljes ellentétben mindazzal, amit Petőfi sok egyéb költeményében 
és mindenek fölött életében megbecsült és szentnek tartott."16 

N e m érdektelen összevetni ezt a megállapítást azzal, amit 
Ferenczi Zoltán mond el Az apostolról a Petőfi Társaság 
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március xx-i ünnepi ülésén.16 Ferenczi, mivel Az apostol alig 
egy évvel Petőfi halála előtt született, ezt a művét tekinti 
az emberiség fejlődésére vonatkozó végső tanának. Petőfi 
a világtörténelem ismeretéből arra a kérdésre keresett választ, 

„Mi célja a világnak? Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!" — 
mondja Ferenczi, és hozzáteszi: „Elhatározta tehát, hogy a szabad-
ságért fog küzdeni, ha el kell is véreznie." 

Petőfinek ez a „nyilatkozata" Ferenczi szerint Az apostol XI. 
részéből pontosan kiolvasható, és mindebből levonható az a 
következtetés, hogy Petőfi legfőbb elve a világról: hit az 
emberiség tökéletesedésében, a világszellem magasra fejlődésé-
ben, az evolucionizmusban, amelynek legfőbb eszközéül a 
költő a szabadságot tekintette. 

Ez a két Apostol-„elemzés" azért érdekes, mert világosan 
jelzi, hogyan lehetett egyes művek lényegét kiforgatni való-
ságukból, hogyan „sikerült" sajátos és önkényes eszméket 
belekényszeríteni Petőfi költészetébe. Hiszen Bcrzeviczy óva 
int Az apostoltól, mondanivalója mindössze annyi róla, hogy 
bár lángelme alkotása, mégsem tekinthető a költő hiteles 
nyilatkozatának, hiszen annyi minden sűrűsödik benne, hogy 
bárki, kedve szerint válogathat saját eszméinek igazolása érde-
kében a sorok között, és éppen ezért inkább elmarasztaló, mint 
pozitív véleménye van róla. Ferenczi ezzel szemben Petőfi 
eszméinek alapját vcli felfedezni benne, és ebből igazolja egész 
világfelfogását, - tehát hitelesnek érzi, sőt, születési időpontja 
miatt végső érvényűnek is. A rokon szellemben író, egy irány-
vonalat képviselő Berzeviczy és Ferenczi ennyire eltérően 
ítéli meg, ennyire más mértékkel méri Petőfi művét, és mégis, 
végső következtetésükben, egyáltalán nem távolodnak el 
egymástól. 

Visszatérve Berzeviczy beszédéhez, egész gondolatmenetét 
egy cél érdekébe állította; minél hihetőbben akarta bebizonyí-

16 FERENCZI Z. : Petőfi történetfelfogása — Elnöki megnyitó a Petőfi 
Társaság ünnepi ülésén (márc. п . ) ; Bp.-i Szemle 1923. jún. 
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tani, hogy Petőfitől idegen volt minden szocialista eszme, és 
hogy mindaz, ami a világforradalomról és szabadságeszmékről 
szól a költészetében, csak úgy értékelhető pontosan, ha f igye-
lembe vesszük — és csak ezt vesszük figyelembe — saját 
korának körülményeit , eseményeit, fogalomrendszerét. Ezért 
tartja fontos feladatnak, hogy megmagyarázza, miért használta 
Petőfi a „piros zászló" kifejezést a világszabadság eszméinek 
hangoztatásakor: „ez akkor a politikai felszabadulás jelvénye 
volt, nem a szociális forradalomé" — mondja . És h o g y el-
riasszon mindenkit attól a gondolattól, hogy Petőfi esetleg 
közel állhatott a kommunisztikus tanokhoz, emlékeztet, hogy 
a párizsi februári forradalom szociahsta mozgalma még 1848-
ban kudarcot vallott, tehát „Petőfinek volt alkalma kiábrán-
dulnia". „ A szocializmus úgy, ahogy az újabb időben ki-
alakult, a Petőfi egész lelki életétől idegennek tűnik fel" , 
hiszen „épp oly demokratája volt a polgári jogegyenlőségnek, 
amilyen arisztokratája a szellemi kiválóságnak" — mondja . 
Mint tudjuk, a „piros zászló" jelentése ebben a korban már 
összefüggött a korai szocialisztikus mozgalmakkal is.17 

Petőfi politikai költészetének igazi jelentősége abban van, 
hogy nála haza és szabadság nem ellentétes fogalmak. 

„Ha bennünket szomorú tapasztalatok arra tanítottak, hogy a haza 
érdekét néha csak a szabadság korlátozásával lehet megmenteni, ezt 
a fájdalmas összeütközést ám intézzük el saját lelkiismeretünkkel, de 
ne kívánjuk Petőfitől, hogy bennünket ez úton is kövessen."18 

Berzeviczynek, mint a Kisfaludy Társaság új elnökének ez 
a centenárium nem lehetett könnyű aktus. Ismeretes, hogy 
Petőfi annakidején visszautasította a Kisfaludy Társaság tagsági 
felkérését, félreérthetetlenül jelezve ezzel irodalmi, szellemi 
különállását az akkor még nem is vaskalaposan konzervatív 
Társaságtól. Ennek a gesztusnak a tükröződését véljük fel-
fedezni Berzeviczy Albertnek a Kisfaludy Társaság 1904. évi 

17 1. : LUKACSY S. : „. . . és piros zászlókkal" — Kritika 1967. nov. 
1968. jan. márc. 

18 BERZEVICZY A.: i . m . 
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közgyűlésen e lhangzot t beszédében, amelyben i lyen képet 
ra jzo l a t izenkilencedik század közepének i r oda lmáró l : 

„Évkönyvcink belenyúlnak irodalmunk és nemzeti életünk ama 
küzdelmes, de reményteljes korszakába, melyet Kölcsey, Kisfaludy 
Sándor, Vörösmarty Mihály, Bajza József nevei jelölnek meg; az új 
korszak még a Szalay László, Fáy András, Madách Imre, Jósika Miklós 
báró, Czuczor Gergely, Tompa Mihály, Eötvös József báró szellemé-
nek fényétől besugárzott ösvényen indulhatott meg ; a hetvenes évekig 
elhat a Toldy Ferencz, báró Kemény Zsigmond, Szigligeti Ede, 
Horváth Mihály és Csengery Antal működése; az Arany János 
tündöklő költői pályája úgyszólván kezdetétől végig társaságunk 
évlapjain is föl van jegyezve. Szóval: a mi nemes és fölemelő hagyo-
mánya van költészetünk és szépprózánk tizenkilencedik századbeli 
fejlődésének, arra többnyire nemcsak mint az irodalom közkincsének 
szabad élvezői, de törvényes leszármazás czimén is formálhatunk 
örökjogot, arra alapítva egyúttal kötelességünket: a nemzeti irodalom 
fölvirágoztatását, a régiek példájához méltó lelkesedéssel és kitartással 
munkálni."19 

E r r ő l a listáról b izony hiányzik Pe tőf i neve. S P e t ő f i szelleme 
ebbő l a „ n e m z e t i " felfogásból. Később Berzeviczy n e m egy 
értekezésében fo rd í to t t f i gye lme t a „k ihagyo t t kö l tő re" , s 
1923-ban ország-vi lág színe e lő t t kellett „bekebeleznie" a 
Kisfaludy Társaságba azt a kö l tő t , aki annakidején n e m fogadta 
e l a Társaság feléje nyú j to t t kezé t , s akinek szelleme, műve , 
je l leme 1923-ban csi l lagmérföldekkel távolabb állott a kis-
faludystáéktól , m i n t az 1840-es években. 2 0 

19BERZEVICZY A.: Nemzeti irodalmunk a múltban és a jelenben — 
B. A.: Beszédek és tanulmányok — Singer és Wolfner kiadása Bp. 
I. к. 

20 BERZEVICZY ALBERT valamennyi Petőfi-ünnepségből kivette 
a részét, és „tudományos" nyilatkozatai sorra jelentek meg a tekin-
télyes folyóiratokban. Az Akadémiai Értesítő 1923. jan. —aug.-i 
száma két írását is közli. Az Akadémián tartott elnöki megnyitója 
pontosan megfogalmazza, miért tartotta a kurzus különösen jelentős-
nek — nemzetközi szempontból — a Petőfi-centenáriumot: „Petőfi 
megértésének és ünneplésének. . . egyetemessége annál csodálatosabb, 
mert hiszen nincs költőnk, ki teljesebb kifejezője volna mindenben 
nemzeti sajátosságainknak s így az ő költői egyéniségének ez az általá-
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A Berzeviczy-féle Petőf i értelmezéshez a szűkebb szakmai 
körben legközelebb Ferenczi elképzelései állanak. Azzal a 
különbséggel, hogy Ferenczi Zoltánnak Petőfi történelenifel-
fogásáról írott dolgozata21 helyenként a nevetségesség határán 
mozgó primitív logikával próbálja értelmezni és értékelni, 
„elfogadtatni" Petőfi költészetét. Berzeviczy, aki nyíl tan 
vallott forradalom ellenes álláspontot képviselt, igyekezett 
a saját színvonalán, a saját elképzeléseihez igazítani Petőfi-képe 
vonásait, és úgy összeválogatni érveit s a helytelennek ítélt 
eszmék elutasítására szánt bizonyítékait, hogy azok egymást 
követve egy kitűzött cél irányába hassanak, és egy, a maga 
módján végig gondolt teóriát támogassanak. Ferenczi Zol tán-
ból azonban — aki annakidején hasznosan járult hozzá élet-
rajzával a Petőfi-irodalom megalapozásához — hiányzik az 
a politikai koncentráló erő, és igény, amely Berzeviczy m e g -
nyilatkozásait jellemzi; ő egy lapos iskolamesteri szinten adja 
elő mindig előadásra kész eszméit Petőfiről. 

Az apostolról — már ismertetett nézetei — szolgáltak alapot 
ahhoz, hogy feltérképezze azt a gondolatrendszert, amely 
Petőfit a forradalom szolgálatába állította. Petőfi „ r á j ö t t " 
arra, hogy az emberiség végcélja a boldogság, eléréséhez 
pedig egyetlen eszköze a szabadság, amiért harcolnia és áldoz-

nos megértése és befogadása a legidegenebb nemzetek eszme- és szel-
lemvilágába, tulajdonképpen nemzeti egységünk oly megértését és 
méltánylását jelenti, minővel máskülönben találkozni vajmi ritkán 
szoktunk." 

Az Akadémiai Értesítő e száma közöl cikket FERENCZI ZoLTÁNtól: 
Petőfi az ember címmel („A költő kedély-életének legfeltűnőbb jellem-
vonása két véglet: a majdnem absolut nyugalom és a viharzó lélek-
állapot, mint a szenvedély, a harag, a felindulás legmagasabb foka."), 
és VOINOVICH GÉzÁtól Petőfi magyarsága címmel („Addig az irodalom-
ban mint a közéletben, a nemesség uralkodott. A történelmi nevek 
közé egyszerre odatoppan a szerelmes kisbéres, a búsuló juhász, a 
vágtató betyár. A nép és egész élete költőivé válik Petőfinél; az egy-
szerű szivekben szép érzésekre talál, mint aki aranyat mos a fövény-
ből."). 

21 FERENCZI Z.: i. m . 
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nia kell. Ha a legfőbb jó a szabadság, akkor a legnagyobb rossz 
a zsarnokság, és ennek képviselete a királyság. Ebből már 
egyenesen következik, hogy Petőfi csak azért volt király-
ellenes, mert a boldogságra való törekvést csak a zsarnokság-
nak e megvalósulása akadályozhatta meg. Mivel a szabadság 
megvalósulásának egyetlen feltétele a respublika, Petőfi repub-
likánus lett, és mivel respublikát csak harccal lehet megterem-
teni, forradalmat kívánt, „természetesen ő sem magáért a 
forradalomért, hanem mert ez másként nem m e g y " . A forra-
dalom megváltó erejében hitt , és ebben a hitében csak a biblia, 
az istenhit támogathatta. íme egy újabb kézenfekvő bizonyíték 
Petőfi istenhitéről. Petőfi hitt az isteni ítéletben, amely a 
zsarnokság ellen, a szabadságért küzdők érdekében, és a szabad-
ság győzelme által a boldogság megvalósulásáért fog dönteni. 

Ferenczi végső következtetése az, hogy Petőf i 

„elmeletében mindenesetre fő a szabadság; de siessünk megje-
gyezni, hogy ő szabadság alatt éppen úgy, mint azok az idők, főképpen 
az egyenlőséget értette. Egyenlőség ! ez a fő. De ő ezt sohasem értette 
másképpen, mint az anyagi jóllét bizonyos fokára, s szellemi javak 
birtokára, a jogra és hazafias kötelességekre s ebben meg leljük gon-
dolataink sarkpontját. Mondhatni minden ebből következik nála 
s ennek rendíthetetlen híve maradt csalódásai ellenére is."22 

Egy másik írásában Ferenczi megismétli ugyanezeket a 
tételeit,23 egyetlen új gondolattal egészíti csak k i azokat. Erő-
teljesen tiltakozik ama felfogások ellen, amelyek Petőfiben 
a szocialistát, a világpolgárt keresik. Petőfi a világtörténelmet 
főleg a francia történelmen keresztül tanulmányozta. Ebből 
megértette, hogy a forradalom eszméi nemcsak nálunk, más 
országokban sem „nyertek életet". Tehát nemcsak nálunk van 
rabság, hanem másutt is, mivel világrabság van, a világszabad-
ságra kell törekedni. Ferenczi azt hangsúlyozta, hogy küzdeni 
kell minden olyan téves elmélet ellen, amely ezeknek a tételek-

22 Uo. 
23 FERENCZI Z . : Petőfi szabadság eszméi — Petőfi könyv 1923. 
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nek alapján Petőfiből a munkás-nemzetköziség új hirdetőjét 
akarja megformálni. Bár a szocialista tanok a negyvenes évek-
ben már virágkorukat élték, Petőfi csak hallomásból ismerte 
ezeket, hiszen egyetlen egyszer sem használta a szocializmus 
szót. 

Ferenczinek ezek a kiegészítő gondolatai a hivatalos, és 
Berzeviczynél oly pontosan megfogalmazott törekvésekhez 
való felzárkózást mutatják. Az iskolamester teljesítette osztály-
kötelezettségét. 


