
Rónay György

PETŐFI KÖRÜL

("Politikai divatok.") Alig járta be az országot a hír, hogy a költő
eltünt a segesvári csatatéren. máris alakulni kezdett a Petőfi-legenda.

Nem tudtak beletörődni a halálába. Mendemondák keltek szárnyra róla:
hogy fogságba esett és raboskodik. hogy bujdosik; hiszékeny lelkek hol
itt. holott látták fölbukkanni. Majd egy présház ajtaján fedezték föl a
kézjegyét; majd a Bakonyerdőségeiben nienekült tova vagy kért bebo
csájtatást igaz magyaroktól. Szélhámosok éltek vissza a nevével és a
népszerüségével; ál-Petöíík csaptak be hazaszerető hölgyeket s kalan-
doztak el egészen az emigrációig. . ,

Ezeket többnyire leleplezték: az évek multával egyébként is kimen
tek a divatból. Szívósabbnak bizonyult náluk egy másik ál-Petőíí, egy
szellemalak: az. amivé az igazi Petőfi torzult az ötvenes és hatvanas
évek átlagos közvéleményében. Fenegyerek., szertelen korhely. úton
útfélen szerelmcs. modcrtalan vadzsení, mellé re csapdosó hazafi: ílyes
félének képzelték. s ilyenné hamisították utánzói, a petőfieskedők, a
"kelmei népíesek", akik ellen Gyulai harcolt. akiket Arany ostorozott,
s akiket Tompa gúnyolgatott.

Egész iskolájuk volt. A korszellem bizonyos fokig kedvezett nekik:
pártjukra állt a bírálattal. Gyulaival. Zilahy Károllyal szemben. Ez
utóbbi írja. igen jellemzően: mikor .memzetíséqünk tényezői közül csak
az irodalomcsatornája maradt nyitva: a bírálat vizsgáló kétsége sok
tekintetben méltán adott helyet a hazafiság hitből s reményből táplál
kozó lelkesedésének". Csakhogy. ~ folytatja. - e fölfogás védelme
alatt polgárjogot nyert a kontárság és irodalmi szerencsevadászat, főként

"mióta Nagy Ignác tanná emelte a Hölgyfutárban. mely ezáltal minden
írodalmí visszaélés szülöföld]e vagy menedéke lett". Tompa már 1850
ben elkeseredve írja Szi'ágyi Sándornak. mennyire kedvét szegi az a
"csürhe népség". mellyel a szerkesztők árasztják el, az irodalmat. "Fáj
az ember lelke. ha látja, hogy minden mezítlábas kamasz otthon érzi
magát a szépírodalom terén s konfidens ímpertínencíával akar ott helyet
foglalni oly nyomorú sí'ánysáqokkal, amínőket 1817-ben írtak a magyar
társaságokba összeállt szintaxista gyerekek." '

Tompa csak az évszámban tévedett: ennek a fölburjánzó tenyészet
nek az ízlése nem Kazinczy. Kölcsey vagy Berzsenyi világához íqazo
dott. Ezek Petőfit akarták követni; azt hitték és hirdették. hogy az ő

nyomdokain járnak. Lisznyai Kálmán. Vahot Imre valóságos propa
ganda-körutakat tartanak az országban; vádolják Kazínczyt, Berzsenyít,
antik mítolóqíájuk miatt és a tősgyökeres magyarság nevében. Pro
grammjukat Lisznyai így fogalmazza meg: "A csárdába, kávéházba. 
Mindenféle víszonyokba - Beviszem a költészetet". Szakítanak a "hold
világos" lírával. közvetlenségre, népiességre törekszenek, példaképük
Petőfi; annak eltorzult hatása keveredik verseíkben, magatartásukban
valaminő provinciális. parlagi byronizmussal. [elszavuk a természet és a
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természetesség. Egyfelől bizonyos impresszionizmus jellemzi őket. mint
Szelesteyt, Zajzonít...a lírát, - mondja Arany. - cS'lpa dallá, hanggá
szeretnék híqítaní, hogy úgyszólva. szavak nélkül zengjen. mint a fütty";
másfelől, s éppen ellenkezően, egyedül csak a mondandót tartják fon
tosnak s mit sem törődnek a formával, ..mínden, de minden el van
dobva, föl van áldozva a tartalomért. s e tartalom utoljára semmi, vagy
alig több annál". Megvetik a költészet mesterségbeli részét, pedantériá
nak. üres vírtuózkodásnak bélyegzik a műqondot, tehetetlenséget látnak
benne, és vele szemben az ősztönre. az ihletre, a zseni sugallatára es
küsznek...Nem tanulok, mivel költőnek születtem" - jeleni ki Malvina.
s hozzáteszi: ..Nem ügyeltem én arra, miként írok, csak hogy mit írok
én". Amire Arany találóan jegyzi meg. Petőfire célozva: ..Csekélyleni az
iskola szabályait sokszor fordul elő nagy költöknél. kik azonban tettleg
bizonyítják be. hogya pedant szabály helyett egy más törvénynek, az
örök szépnek viszik hódolatjukat", ilyesmit azonban Malvina költemé
nyeiben nevetség volna keresni.

Kialakul a "petőfies" költő, a honfiúi bánatában és a múzsák ke
gyetlen ostroma alatt korhelykedve elzüllő ..zseni" típusa, akit azután.
mint ..irodalmi vértanut" siratnak el. (Erről a ..vértanu't-dívatról Zilahy
Károly ejtett néhány kemény és okos kárhoztató szót.) Az eredetiséget
eredetíeskedéssel, az egyéniséget fenegyerekeskedéssel tévesztik össze.
Míntaképük hovatovább már nem is annyira Petőfi. mint inkább Lisz
nyaí, akit egy Szontágh Pálhoz írt levelében így jellemzett Madách
Imre: "Ö affektálja a zsenialitást s azt hiszi, zsenialitás annyi, mint kor
helység, lumpság. De az ő lumpsága komisz. nem zseniális. Zsenialitása
mind affektált, lumpsága csak az. ami rajta eredeti, azaz mít nem mástól
tanult, de azért nem bír valami objektív eredetiséggel." A legfiatalabbak
közt sokan őt majmolják. legtöbbjük "nem akar egyéb lenni, csak Pe
tőfi", s mihelyt "bordái alatt hatalmasabb űtéssel kótog a bekérgezett
szű, legott igyekszik elfoglalni helyét' a népies lapok olcsó Panteonjá
ban" - mint Arany mondja egyik bírálatában. 1853 áprilisában írja
Kazinczy Gábor Toldy Ferencnek: "Maholnap a szemtelenséget bocsát
ják, mint legkelendőbb portékat árverésre. Trágár beszéd: zsenialitás;
csárdai otrombaság: népiesség; naclrágtalanság: nemzetíséq; formátlanság:
petöfízmus ezek nyelvén." Tompa szerínt (Elmélkedés egg' levél felett)
..most minden ember született zseni", "a híres költő annyi, mint a csirke";
aki másra nem jó, lesz belőle író; ha máshoz nincs talentuma, ..meghason
lik s költő Lesz azonnal"; jellemzője a "SiÖ!tét vad világfájdalom".

. Petőfi alakja a közvélemény nem kis részében már ainúgyis eltor-
zultan élt; epigonjainak e duhajkedása ezt a torzképet még jobban meg
rögzítette és jelentősen hozzájárult a zseninek, egyáltalán a költőnek

valaminő olyan elképzeléséhez. hogy az nem veendő egészen komolyan.
kívül áll a társadalmon, a társadalmi és erkölcsi törvényeken. Vajda
János nem alaptalanul állapította meg. hogy Petőfi bizonyos körökben
elsősorban, sőt úgyszólván egyedül a bordalainak köszönhette népszerű

séqét. Kell-e jellemzőbb portré erről az ál-Petöfíröl, mint a közismert
Jókai-regény, a "Politikai divatok" képtelenül torz Pusztahja. ez a hona
sorsa miatti kétségbeesésében iszákosságában elzüllő östehetséq? Jókai
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a szíve egész melegével fordul feléje, csodálat és szeretet vezeti a kezét.
amikor alakjának vonásait megrajzolja. Ám, amit rajzol, nem egyéb, mint
Petőfi riasztó karríkatúrája. .

Pusztaíínak nincs több lényeges köze az igazi Petöfíhez, mínt Lísz
nyainak és utánzóínak. Ha azt mondanók: míndez egy fonákjára fordí
tott Petőfi, keveset mondunk. Ez egy szívétöl, lelkétől, valódi természe
tétől· megfosztott, természetes talajából kitépett, költői programmjában
megcsúfolt Petöfí. Az ál-Petöíí úgyszólván pontról-pontra ellene mond
az igazinak. Lisznyai korhelykedése, Madách szavai szerínt, "magában
foglalja az ő nyomorúságát, nejének boldogtalanságát, kisfiának jövendő

elhagyatottságát, koldussáqát". Szöges ellentéte az erkölcseiben oly pu
ritán, férjnek oly példás, családjával oly mélyen együttélö Petőfinek.

"Maholnap egy tüsszentést is megéneklünk. hazafiságból s vonatkozásba
hozva a nérnettel" - dohogja Kazinczy Gábor egy Lévayhoz irt levelé
ben. Mily távol áll ez úton-útfélen hazát emlegető "petöfizmus" Petőfi

szílárd politikai programmból táplálkozó hazafias lirájától. Önkénytele
nül fölmerül a kérdés: vajjon ebben a torz fejlődésben, a Petőfi-képnek

ebben a meghamisitásában, ha öntudatlanul is, nem valaminő mélyen
rejlő társadalmi tendencía nyilatkozik-e meg. Vajjon ez a "szilaj" Petőfi

nem azért született-e az igazi helyébe. hogy annak valódi elveit elken
dőzze, programmját mintegy sernleqesítse? Vajjon ez a látványos. kelmeí
népiesség nem egy formája-e annak az ösztönös védekezésnek. amellyel
a társadalom a valódi teljes népiesség, s a vele egy politikai deruokra
tizmus eszmei és gyakorlati követelményei elől kitér? Vajda János, aki a
maga ritka éleslátásával és kíméletlenségével a legillúziótlanabb és leg
mélyrelátóbb elemzését adta a "passzív rezisztencia" magyar világának
két röpíratában, az "Önbírálat"-ban és a "Polgárosodás"-ban. - Vajda
János ezúttal is a' probléma lényegére tapintott rá. Rámutatott arra,
hogy népiesség örve alatt ez a "petőfies" líra egyáltalán nem népi, ha
nem "szorosan az úri osztály poézise". A nép költészetét egyszerűség,

. cifrázatlanság, nem egyszer .Jiomérí szépség" jellemzi, ernezt henyeség,
hangzatosság, külsőségesség. "Csodálatos, hogy a tanulatlan nyers nép
költői ábrándjaiban nagyobb törekvés, több hajlam mutatkozik a valódi
ság. okszerűséq, kerekdedség, értelmesség. szóval klasszikus iránt, míg
a képzettebb osztályt pattanős frázisok, csílloqö-vílloqó szóvíráqok, eről

tetett élcek után kapkodni látjuk."
A passzív rezisztencia sírvavigadó nemesi világának hangulatához

nyilván jobban illett a petőfíeskedés, mint Petőfi, a népieskedés, mint
a népiesség. Azt a szocíálís és politikai élményt és tartalmat, amit a
népiesség Petöfi értelmezésében és gyakorlatában jelentett, elejtették,
frázisos hazafiaskodással pótolták, s ezzel megteremtettek egy jellegze
tesen középosztályí-nemesí. cigányos álnépiességet, mely jellegzetes
dzsentrí-érzelmesséqével szívósan élt tovább és szinte szabványos ér
zelmi formává és közhellyé vált utóbb a cigányos münépdal-költészetben.

Ez az ál-Petőfi valóságos torzszülött. Egy költöt, egy rnűvészt nem
lehet félig vállalni; vállalni -például Petöfiböl azt, aki a bordalokat vagy
a leíró költeményeket írta, s nem vállalni a politikai költöt. Vele pedig
ez történt; egyik felével takarták el a másikat. Mi sem természetesebb.
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mínt hogy ebben az utóéletében eltorzult, Iélrefejlödött. Al-Petöfí lett;
egy forradalmi programmjával szemben ösztönszerűen védekező társa
dalmi osztály "politikai divatjainak" Pusztafíja.

(Népiesség és képzelet.] Petőfi, mínt Riedl Frigyes mondja róla,
"az idők teljében" lép föl. Évtizedek óta feléje vezetnek, őt készítik elő

az irodalom áramlásaí. A népiességet nem ő találta ki; a gondolat Her
der óta ott forr az európai szellemi életben, s ott forr a magyarban is.
Társadalmi, irodalmi folyamatok és tények jellemzésére általában nem
sokat érnek a tetszetős formulák; az úttal azonban megkockáztathatunk
egyet, s bizonnyal találóan. Petőfi előtt a költők, akár Vörösmarty,
Kölcsey, .akár Kríza, Szakál. ekettek népi modorban írni, népiesek lenni.
Petőfi egyszerűen népies volt. Ez volt a természetes nyelve. Igy érzett,
így beszélt, így gondolkodott. Az ő népiességének kezdettől fogva sem
miféle kuriózum-íze sincsen. S nemcsak azért, mert a népből jött, hanem
azért is, mert mint a nép fia, egybeforrt a nép érdekeivel. szociális és
politikai igényeivel. törekvéseivel. követeléseível. öelőtte a népies tö~

tekvésekben a nép, vagyis magyar viszonyok közt elsősorban a ía'usí,
jobbágyi, pórnép valahogyan a nemzeti élet perífériáín helyezkedik el,
kívül áll még a nemzeti élet vérkeringésén. Azt mondhatnók: nem úgy
jelenik meg, mint ..állampolgár". Először Petőfinél lesz azzá. Számára
a nép, mínt irodalmi jelenség, mínt kívülről szemlelt téma: nem létezik.
Ö a népet érzelmi, értelmi, gazdasági, politikai, társadalmi vonatkozásai
és szerepe. igényei és élete egész teljesséqében, szerves egységében látja,
éli át és szólaltatja meg. A ..népiesség", ebben a tág és teljes ertelmé
ben, néki természetes kifejezési, mert természetes élményformája volt; ez
volt természetes ihlete és nyelve forradalmi demokratízmusának, mely
előbb a népet a nemzetbe beléemelni. azután a népivel egybeforrott nem
zeti, és a nemzetivel együtt a világszabadságot kivívni akarta; ez utóbbi
föltételét pedig ismét az egyetemes népszabadságban ismerte föl. Az őt

megelőző kisérletek többnyire a népi költészet nyelvén és formáiban a
különlegesen, sajátosan népit akarták kifejezni. Nála lényegesen más a
helyzet. Mint ahogy politikai törekvései sem csak egy népre vonatko
zóan különleqesek, hanem egyetemesen emberi érvényüek: ugyanúgy
költészetében is, a nép nyelvén az általános emberinek adott hangot.

Népinek és nemzetinek a forradalomban megvalósult egysége a sza
badságharc bukása után megbomlott. A nép, mint tevékeny tényező, is
mét kiesett a nemzetből. A nemesség újból magának tulajdonította, ma
gánakkövetelte a nemzetfönntartó. nemzeti tudatot hordozó réteg sze
repét. A vesztett háborúért és következményetért. kellő társadalmi, tör
ténelmi és politikai látókör híjján. a demokratikus eszméket és a népet
tette, legalábbis nagy többségében, felelőssé. Ogy tekintett a népre, 
Gyulai ..régi udvarházának utolsó gazdája" a kitűnően ábrázolt tanuság
rá, - mint érdekeivel ellentétes érdekü osztályra, vagy természete sze
rínt ugyan jó, de megfertőzött s a ..veszélyes eszméktől" óvandó, önte
vékenységre, a nemzeti életben való aktív 'részvételre még éretlen tö
megre. A divatlapok átlagirodalma a népet ismét elrornantízálta, alak
jait különleges emberpéldányokként. romantikus vagy humorosan anek-
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dótázó színezésben állította olvasói elé. Nagyrészt ennek az átlagiroda
lomnak a szemléletét tette magáévá a szaporodó, részint- ídeqenajkúak
ból asszimilálódó, részint nemesi elemekkel föltöltődő városi polgárság
is. A széthulló nemzeti életnek nem volt többé éltető lelke a népi eszme;
irodalmában a benső lényegétól megfosztott Petöfí-kultusz szükséqsze
rűen fajult póríaskodó pózzá, színpadías látványossággá vagy ügyetlen
pedagógiává. Míg Aranynál a népies elve költészet, mü legbensőbb esz
méjében érvényesült, hogy úgy terebélyesedjék ki a nemzetíben, addig
a programmszerű népieskedésben külsöséqekben, sallangokban nyílátko
zott; leszállt megint "az általánosról a különösre". Ezek a népíeskedök
nemcsak hogy esztétikai és társadalmi-politikai szándékaikat nem tisz
tázták. de a népiesség s a bálványozott Petőfi lényegét sem értették.
..Innen a mulatságos látvány. _. írja Arany. - hogy míg a líra betyárok
kal ivott és tombolt; az eposz. ha olykor meqszólalt, a mult és jelen mínden
bölcseségét fejébe akarta verni a népnek; a dráma pedig a művelt osztá
lyokkal bámultatá a lókötök szép tisztára mcsott fehérruháit és erényét."

Nem értették utánzóí Petőfi művészetét sem. Egyrészt természetes
ségét hanqsülyozták, másrészt szílajsáqát, képzeletének korlátot nem is~

merő, vakmerően szabad szárnyalását; s ebben is igyekeztek követni őt.

Terrnészetesséqük prózai lapossáqqá fajult, képzeletük szárnyalásáról pedig
találóan jegyezte meg Tompa•. hogy "ugrik. szökík, míként a kecskebak".

Petőfi költői képzeletének működése alapvetően különbözík a Vö~

rösmartyétól. Ha emezt "teremtő" képzeletnek neveznők. (abban az ér
telemben. hogya szemlélt valóságot fantáziája mintegy elvarázsolja.
meg hogy hatalmas. vizlószerű képeket hiv létre). a Petöfíét inkább
megjelenitőnek, átlelkesítönek kellene mondanunk. Éppen ebben rejlik
költői természetének, egész költészetének egyik sajátos. jellemző tulaj
dona. realizmusának egyik titka. Vörösmarty minduntalan a valóság ha
tárait ostromolja s mínduntalan a lét nagy kérdéseivel kerül szembe:
ezért oly mélyen metafízíkus, Petőfi nem ai; ő hallatlan könnyedséggel.
páratlan természetességgel mozog a valóságban; őt általában nem a ma
gányos emberi lét végső filozófiai, hanem a társadalmi lét és társadalmi
ember közvetlen gyakorlati kérdései érdeklik. Képzelete mintegy bele
fúrja magát a valóságba, azt lelkesiti át. tölti el élő élettel; igazi hazája
nem az elvont. hanem a konkrét. Hasonlatai nem eloldanak. mint a ro
mantikusokéi többnyire. hanem inkább megkötnek; nem az ábránd.
hanem a szemléletesség eszközei. De szerepük nem csak az, hogy szem
léletessé tegyenek. Ihletében van bizonyos pillanatnyiság; ebben a pilla
natban azonban intenziv teljességgel együttlélekzik az egész valóság; a
hasonlat nem távoli dolgokat ránt együvé, hanem együttlevőket nevez
meg s ezzel érzékelteti a pillanat valóságának zsúfolt gazdagságát; mín
den pillanat a lét egész teljességét rejti magában. Innét a képek, hason
latok, metafórák páratlan tisztasága. következetessége. természetessége,
az utánzóinál kórosan fölburjánzó képzavarok úgyszólván teljes hiánya.
"Ha a közelgető viharnak - Megérint: hírmondó szele. - S dalom, mint
elkapott madár. a - Földről magasra száll vele" (A gyáva faj, a törpe
lelkek): vagy: "Eljő. eljő az a nagy szép idő, - A mely felé reményírn
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szállanak, - Mint ősszel a derültebb ég alá - Hosszú sorbam a vándor
madarak" (Olaszország). - s a végtelenségig idézhetnők a hasonló pél
dákat: megannyi utánozhatatlan remeklései ennek a realista, mindig a
valóságban mozqó. valóságból' teremtő S a valóság együttélő gazdagsá~

gát kíbontó képzeletnek. Versek, sorok aprólékos szételemzése mindig
azzal a veszéllyel jár, hogyaszépséget, amit magyarázunk, megfosztja
varázsától. Petőfi szépségein azonban, kifejezésének egyszerűsége, meg~

jelenítésének természetessege míatt, hajlamosak vagyunk túlságosan is
átsiklani. Pedig megérik az elmélyedést: kivételes példái a könnyedség
tökéletességének. A második idézet hasonlatának remeklese például: ha
sonlat és hasonlított egysége, a képzelet munkájának következetessége,
s a valóságnak, (nem a fantáziának ) az a távlata, amit a hasonlat meg
nyit. Semmi elrugaszkodás a realításból, semmi kalandozás a fantázia
országában; hanem a konkrét való reális kapcsolatainak megnevezése,
úgy, ahogyan az ihlet pillanata aktualizálja őket.

Mert ebben a költői világban minden az emberért van s Itt mín
dennek az ember a középpontja. Mi sem jellemzőbb Petőfíre, mint a ter
mészet sajátos humanizálása. Emlékezzünk például "A felhők" című ver
sére: ártatlan gyermekként szenderegnek a felhők alkony és hajnal keb
lén; mint haragos férfiak, vívnak a zsarnok viharral; mint hű lánytest
vérek, fogják körül a beteg ifjút, a holdvilágot. Mi sem áll távolabb
Petőfítől, mint az öncélú puszta leírás; . valamennyi leíró költeménye
csupa mozgalmasság, élet, s ez a mozgalmasság és élet mind tele emberi
vonatkozással; nincs tájképe. melyből kifelejtené az embert. S az ember
itt sosem statiszta, legyen betyár a rónán, csapláros vagy maga a költő,

elmerülve a síkság szemléletében: mínd magával hozza életének egész
légkörét, szinte egész sorsát; tőle nyer értelmet a táj. Nem külön létezik;
úgy létezik, ahogyan az ember átéli, átérzi, az emberhez való víszonyá
ban. Nyoma sincs benne a romantikának. Minden ízében realisztikus.

Ez az, amit nem lehet "eltanulni" a néptől; s ez az, ami csalhatatla
nul a nép szernléletmódja. És utánozhatatlanul a Petöííé.

(Egy'éniség és közösség.) Ha van egyéni költő: Petőfi az. Ha van
közösségí: Petőfi az. Az ellentmondás a két tény közt csak látszólagos.
Ez a semmi korláttal soha meg nem békülő, mindig és mindenben teljes
szabadságot követelő költő temperamentuma egész szenvedélyességével
vállalt egy társadalmi és politikai programmot; s ennek a programmnak
a megvalósulásán népe és hazája sorsa függött. Számára külön, csak az
ő személyére szóló szabadság nem létezett; szabadságát csak úgy tudta
elképzelni, hogy népéével. nemzetéével együtt és egyszerre valósul meg.
De azt is látta, hogya modern világban aligha valósítható meg egy-egy
nép külön szabadsága; a magyar szabadság gondolata szükséqképpen
vezette el őt a vtláqszabadsáqéhoz. Ebben a nagy, az egész emberiségre
kiterjedő kollektív tettben, a. világszabadságért való harcban, teljesedik
ki az ő személyes szabadságvágya; ennek távlatában nyeri el egyetemes
értelmét a magyarság szabadságharca. Enélkül az életével megvalósított,
s halálával megpecsételt eszme nélkül Petőfit nem lehet megérteni a
maga igazi mívoltában.
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