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PETŐFI SZÜLEINÉL
Orlay Petrich Soma képe a Keresztény Múzeumban

A századvégi heti folyóirat - a Vasárnapi Újság - 1880. június 13-i számá
ban megjelent nekrológ a következő értékelést adja a Petőfi-kultusztól elválaszt
hatatlan Orlay névnek: "... E név, mely most egyszerű sírkőre jutott, össze van
Iorrva más nevekkel, malyeket obeliszkbe vésnek. Irodalomtörténetünk mindig
emlegeuni fogja OrIay nevét, valahányszor Petőfiről és Jókairól fog szólani. A
pápai iskola triumvirátusát ismeri mindenki: Petőfit. aki színész akart lenni, Jó
kaít, aki festőnek készült és Orlayt, aki a költészetért lelkesült. Mindenik más lett.
Kettő a nemzet büszkesége. Orlay a toll helyett az ecsetet választotta. Lett jó
művész, de magas röpülésében nem tudta követni két barátját ..."

Valóban, Orlay Petrich Soma nevét elsősorban nem a ránk maradt, többnyire
szignó és dátum nélküli festményei, grafíkái, vázlataí őrizték meg, hanem költő

rokonának és testi-lelki jóbarátjának, Petőfinek legendákkal körülvett emléke.
Szinte megható ez a kölcsönösség: Petőfi hiteles vonásait a daguerreotypíán, Bara
bás Miklós kőrajzain, Mezey József egyetlen képén kívül leghitelesebben Orlay
festményei örökítették meg, és a költő életrajzához is ő szolgáltatta a legértéke
sebb adatokat. Orlay, aki a Petőfi-kultusz egyik leghívebb és legbeavatottabb ápo
Iója volt, így jutott a halhatatlan költő által a "halhatatlanok" közé.

ORLAy PETRICH SOMA MŰVÉSZETE. Orlay nem sorolható nemzeti festé
szetünk nagyjai közé, bár mínt szervezőnek, elméleti és kritikaí tevékenységet
folytató művésznek nagy szerepe van a múlt század' második felében kibontako
zó magyar történeti festészet létrejöttében. Amikor iskoláit befejezve, Békés megvei
joggyakornokoskodását követően, a velencei származású Marastoní Jakab 1846 őszéri

Pesten alapított képzőművészeti magánakadémiára jelentkezik, elhatározza, hogy
festő lesz. 1847-ben egyik mecénása támogatásával Becsbe kerül, ahol első meste
re Georg Ferdinand Waldmüller. Az osztrák művész iskolájában elsajátítja a
valóság részleteinek közvetlen és alapos megfigyelését, első munkáiban a realiz
musra törekszik, és a biedermeier -lélekrajzzal motivált - hangulati elemeinek gon
dos kifejezésén fáradozik. Művészí törekvése, hogy megteremtse hazánkban az
osztrák befolyástól mentes, sajátosan magyar történeti festészetet, A biedermeier
nála népies elemekkel keveredik. Waldmüller 1848 áprilisában hivatalos levélben
hívja fel a felelős magyar minisztérium figyeimét Orlayra, mint "az egyik legte
hetségesebb magyar tanítványára". Pap Gábor, az Életlcépek bécsi tudósítója, jú
lius 23-án a lap hasábjain felveti az "önálló magyar művészet" problémáit. Kese
rűen ír a társadalmi összefogás és a minímálís anyagi alapok hiányáról, ami miatt
művészeink képtelenek tehetségüket hazai földön kamatoztatni. Orlayról, mint
festészetünk "új rernénvségéről' beszél. OrIay a szabadságharc után - amelyben
maga is részt vett -,l850-ben Münchenben folytatja tanulmányait, és másfél évet
tölt Wilhelm Kaulbachnál. Későbbi, főleg történelmi témájú műveire már a mün
cheni akadémizmusnak - Kaulbachtól elsajátított - száraz, hideg, idealizáló fel
fogása nyomja rá bélyegét. Ez a felfogás kedvelte a sablonos képszerkesztésí sza
bályokat, a tetszetős, de a festőiség szempontjából kedvezőtlen írodalmiaskodó
témákat.

Míndennek ellenére Orlay művészetét a nemzeti és hazafias célok lelkes meg
valósításának törekvése jellemezte. Összeforrt a nemzeti forradalom és a függet
]enségi harc eszméivel. Ha mégis a szerényebb és kevesebb sikert elért meeterek
közé kell sorolnunk, azt elsősorban az önhíbáián kívüli rendszertelen tanulásnak,
az ebből következő mesterséabelí Iozvatékosságnak és az élete utolsó másfél év
tizedében egyre súlyosbodó betegségének lehet tulajdonitaní. Az egyik Orlay-ta
nulmány írója. T'ehel Péter jegyzi meg róla: "... T'anult ember volt, mert jogász,
még megvei ügyész is lehetett volna .,. de ő anyagi áldozatot nem kímélve, és
vállalva a nélkülözést is, fesM akart lenni. Ut, a művészetnek ezen a ter'ÜIP'ién
látott olyan feladatot, amelynek megoldása igen fontos réSZle a nemzet füg
getlenségi harcának: a macvar történeti festészet. sőt mondhatnánk, a magyar
nemzeti festészet megteremtését. Erre más nem vállalkozott... Az őt követő nagy
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nemzedék ezírányú munkásságának indulására is ösztönzően hatott... ötvennyolc:
éves korában, aggastyánként. anyagi gondokkal küszködve kellett meghalnia. Ha
láláig hű maradt szeretett, lánglelkű barátja, Petőfi Sándor szelleméhez."

ORLAY ÉS PETÖFI KAPCSOLATA. Orlavt Petőfihez a vérségi kapcsolat és
a bensőséges [óbarátság szálai fűzik. A költő másodfokú unokatestvére, Petőfi

atyai nagyszülei Petrovics Tamás aszódi mészáros és felesége, Salkovics Zsuzsan
na voltak. A költő nagyanyjának fivére, Salkovics Pál Mezőberényben telepedett le.
Tőle származott leánya, Salkovícs Karolim (Petrícs Sámuel felesége), a festő

édesanyja. Orlay, aki 1822. október 22-én született Mezőberénvben. csak 1839 jú
niusában ismerkedik meg rokonával, a nála alig két hónappal fiatalabb Petőfivel.

Orlay ebben az időben Sopronban tanul, és szűriidejét közös nagybátyjuknál. Sal
kovics Péter mérnöknél tölti Ostffyasszonyí'án. A tizenhat éves Petőfi zaklatott
lelkiállapotban érkezik a vakációra, zsebében atyja kítagadó levelével, melyet még
Selmecen vett kézhez a gyengén sikerült tanulmányi év atyai dorgatóriurnaként.
Petrovles István mészáros, a költő édesapja aligha képes követni felserdült fiának
színes, csapongó és még kiforratlan szárnyalásait. Figyeimét és egész energiáját
leköti az az anyagi csőd, amelyben vétkes Salkovícs Péter bátyja, Mihály, székes
fehérvári mészáros is, és amelyben közrejátszott egy nem kevésbé balszerencsés
üzleti vállalkozás az ercsi mészárszék bérletével (1837). Az anyagi összeomlást
betetőzte az 18:38-as árvíz..A víz elsöpörte szabadszállást házát, döntötte a fülöp
szállási tagon lévő termőföldjeit. Petőfi ilyen súlyos események után köt egy
életre szóló barátságot a nyíltszívű, érzékeny lelkű és segítőkész rokonnal. Orlay
később így emlékezik erre a barátságra: ,,1839-től kezdve, tehát tizenhat éves ko
rától egész eltűnese előtti hétig, 1849. július 19-ig, majdnem szakadatlan érint
kezésben álltam Petőfivel. s nemegyszer huzamosan együtt laktunk vagy utaztunk,
s így közvetlen alkalmam nyíl.t gondolkozását, viszonyait, gyakran tettei indokát
is kiismerni." Anélkül, hogy ennek a páratlan barátságnak részleteibe bocsátkoz
nánk, amely a nagy költő-üstökös pályafutását végigkísérte, csak vázolj uk azokat
a mozzanatokat, amelyek hátteret képezik az Orlaytól reánk maradt Petőfi-té

máknak és ábrázolásolenak.

A költő 1840 februárjától Sopronban teljesít önkéntesen vállalt katonai szol
gálatot, és megkísérli, hogy felvegyék a városi Iíceumba. Gyakran megfordul a
Hitter-hág Orlay által bérelt diákszobájában, Betegségét követő leszerelése. után,
1841-43 között négy időszakot tölt Pápán, ahol a Petőfi-Jókai-OrIay triumvirátus
- főleg önképzőkörí működésével - élénk befolyást gyakorol a kollégium szelle
mi életére. Erre az ídőszakra esik az a baráti látogatás-sorozat, amikor az 1841/42.
évi szemeszter végén Petőfi és Orlay Komáromban meglátogatják közös barát
jukat, Jókait, majd Pest érintésével folytatják útjukat Dunavecsére, ahol egy he
tet töltenek az árvíz után ideköltözött és elszegényedett Petrovtes szülőknél, A
nyárvégi kirándulás harmadik pihenője amezőberényi szűrszabó, Petries Sámuel
otthona. Az Orlayéknál töltött rövid idő után Debrecenbe "rándulnak". A költő

184l-től a színészi pályával kacérkodik, és tanulmányait többször megszakítva
előbb Ozorán, majd 1842 utolsó hónapjaiban Székesfehérvárott csatlakozik egy
színtársulathoz. Amikor 1843-ban véglegesen elhagyja a pápai kollégiumot, Orlayval
való kapcsolata néhány éven át csak levélváltásokra korlátozódik. Neki számol be
elsőnek lelkendezve az 1846. szeptember 8-án Nagykárolyban bemutatott Szendrey
Júliáról, aki iránt a költő immár sírig tartó szerelemre lobban. Petőfi levelei időn

kínt Bécsben is felkeresik a .Jcépirónak" elszegődött[óbarátot, de személyesen min
den valószínűség szerint már csak 1848 nyarán találkoznak Pesten, amikor Orlay
Bécsből hazajön. Ebben az időben fog hozzá Orlay a közismert Petőfi-portré (eset
leg egész alakos kompozíció) felvázolásához, mégpedig a Petőfi házaspár pesti
lakásán. 1849-ben, amikor az Országgyűlés Szegedre teszi át székhelyét. a költő

kiábrándultan Mezőberénybe költözik Orlayhoz, feleségével és alig féléves kisfi á
val. OrIay így emlékezik: "Petőfi elkeseredve, a haza ügyei ziláltsága felett, s egy
ideig a rég nélkülözött családi örömöknek akarván élni, a forradalom zajától va
lamennyire ment helyre, Mezőberénybe jatt hozzám." A sors iróniája, hogy Orlay
1839-40 telén Sopronban elsőként festi meg csontra akvarelljét katonamundérba
öltözött barátjáról, most pedig 1849. július 5-16 között vázolja fel amezőberényi

Petrics-ház tornácán az utolsó képet a civilruhás, ingujjra vetkőzött, kezében esi
bukot tartó Petőfiről. akinek távolba révedező szeme még nem láthatja a végze
tes "harc mezejét".
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ORLAY: PETÖFI SZűLEINÉL. Az esztergomi Keresztény Múzeum tulajdo
nát képezi egy kisméretű (16X18 cm) kartonra festett olajkép Petőfi szüleinél cím
mel. A Genthon István által összeállított esztergomi topográfia a következőkép

pen ismerteti a kép származását: "A pesti Műcsarnokban vásárolva a művész ha
gyatékából", Genthon magánfeljegyzései közott az idézett mondatot megelőzi egy
figyelemreméltó megjegyzés: "Petőfi ismerte a képet".

A festmény Simor János esztergomi érsek-prímás képtárának törzsanyagá
hoz tartozott. Maszlaghy Ferenc, a képtár gondozásával megbízott kanonok két
leltárkönyvet készített a múlt századi törzsanyagról. 1873-ban és 1891-ben. A ne
vezett kép a második kötetben szerepel első ízben a 383-as sorszám alatt. A kéz
zel írt leltárkönyv megjegyzési rovatába Maszlaghy a következő szöveget jegyezte
fel: "Ezen festményt, amely Petőfi előtt is igen kedves volt, a művész életében
semmi áron nem akarta eladni, csak holta után bocsáttatott áruba; számos metsz
vény készült utána." Közísmert, hogy Orlay 1880. június 6-án bekövetkezett halála
után, július utolsó hetében került árverésre hagyatéka. A Vasárnapi Újság 18GO.
augusztus l-i száma a következőkben tudósít erről az aukcióról : "Orlay hagya
tékát e hét első napjain árverezték. Sok műtárgy és érdekes emlék volt ott, de" a
nagy közönség nem igen érdeklődött. A kótyavetyén megjelenni szokott bandán
kívül (mely a bútorokra árverelt) az elhunyt "ismerősei, írók s művészek árvereztek
a festményekre. emléktárgyakra stb. Nagy vetélkedés nem volt s 50-60 frtért ér
tékes festmények, 5-10 frtért csinos vázlatok keltek el. A könyvek közűl Petőfi

költeményeinek egy példánya 4 frt 10 kron kelt el, mert Petőfi sajátkezűleg írta
belé: »Orlay Petries Soma barátomnak és atyámfiának. Petőfi Sándor.« Petőfi

egész nagyságú képét Szana Tamás vette meg 15 frtért, s nem a Petőfi-társaság

számára. Attila menyegzőjé-t 40 frtért vették meg Jókai számára, Rembrandt arc
képét Hegedús Sándor váltotta magához ugyancsak 40 frtért."Bár a sajtótudósí
tás nem említi Simor prímás megbízott jának részvételét az árverésen, s a kérdé
ses képre sem történik hivatkozás, mégis arra kell gondolnunk, hogy a fent jel
zett kép ezen az aukción került a Prímási Képtár tulajdonába. Ezt megerősíti az a
tény is, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött egyik kisméretű Orlay va
riáns, a PetŐfi Debrecenben című kép vakkeretén a következő felirat olvasható:
"Orlay Petrich Somától 1880. Júli 26-Vachoti árverésen". Ez a kép sem szerepel
az árverési híranyagban.

Felmerül a kérdés, mikor készülhetett a Petőfi szüleinél című festmény. A vá
laszt bonyolítja az a körülmény, hogy az esztergomi kép egy változatát a Budapesti
Történeti (Kiscelli) Múzeum őrzi ("PeWfi Sándor családja körében", olajfestmény
fára, 14,5X18,5 cm). A két festmény összehasonlításakor kitűnt, hogy a Kiscelli
Múzeum képe következetes pontossággal festett, túlságosan is színes, szinte üres
és lélektelen másolata a Keresztény Múzeumban őrzött képnek. A variáns a Pe
tőfi-relikviákat gyűjtő Ernst-rnúzeumból származik, ahol mínt Orlay művét tartot
ták nyilván (bár jelzés és dátum nincs rajta). A Kiscelli Múzeum adattára - he
lyesen - megkérdőjelezi a kép eredetiségét. Az idegen kéz által történt másolást
alátámasztani látszik az a megfigyelés is, hogy Orlay sajátkezű kópiáira míndíg
jellemző egy bizonyos művészí szabadság, egyfajta változatosság, amely az ere
deti kép alapkompozícíójának több-kevesebb módosítását vonja maga után. Orlay
másolatai tehát inkább változatok, mint szolgaí utánzatok. Az a csekély eltérés,
amely a két képen felfedezhető - a Kíscelli Múzeum képének rovására -, ink,ább
elnézésből, pontatlanságból ered, semmint művészí igényből.

A Petőfi szüIeinél círnű festmény témáját kétféle már-már hagyományos ér
telmezés próbálja feloldani, alapvetőerr egy konkrét eseményhez rögzítve. Masz
laghy a "festmény tárgya és leírása" rovatba a következőket írta: "Pertőfi Sán
dor, a költő, szüleinek elbeszéli élményeit". Fererrezt Zoltán az Ernst-múzeum le
író lajstromában a Kíscellí Múzeumba került kép címében ("Petőfi szavalja Szü
leimhez című költeményét") az egyik értelmezést adja, Békés István pedig a Pe
tőfi nyomában círnű könyvében az "Egy estém otthon" Petőfi-vershez köti a kép
témáját, Kétségtelen, hogy Orlay Petőfi 1844. évi húsvéti dunavecsei látogatását
örökítette meg. A költő erdélyi vándorszínészkedése után, betegségéből felgyő

gyúlva indul el gyalogosan Debrecenből Pest felé. Petőfi és atyja között, mint már
említettük, 1839-ben megromlott a jó viszony, annak ellenére, hogy a költő idő

közönként hazalátogat. Az apa nem tud megbékélni fiának hányatott életével,
nem becsüli. sem a poéta-hivatást, sem a folytonos vándorszínészkedést. Szelleme
sen írja le Kemechey Jenő Petőfi szüleinek magatartását - különcködő, szertelen
- elsőszülött fiukkal kapcsolatban: "Az öreg szerette a csinos, fehér házat, ritka
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hűvösséget adó pincével. abban borral, amelyre meghívogatta minden jó barátját.
Az anya egészen más volt. A rnészárosné ifiasszony nem lehetett közenséges mé
szárosné. Szárnya volt a lelkének. Az ő dajkadalartól, meséítől, ezer kedves sza
vától, gyöngédségének simogató selymétől, álmaitól és álomfejtéseitől termékenyült
meg a fia lelke. Ez az asszony költői szívet hordott magában. Amíg az apa a tag
lót adná fia kezébe, az anya jövendőt mond neki 8Z örök életről ..." Amíg az
apa "nem tartja nagyra, hogy költő fia van" s a "makacs fej" "csupán a húsvá
gáshoz ért": addig az anya sugárzó szernmel hallgatja, s mikor az apa nyugodni
dűl, az anya hozzásimul a fiúhoz és "száz kérdéssel áll elő". A kérdések "tllk
reí voltak lelkének". Ez az esős, árvizes tavasz meghozza Petőfi életében a rév
be jutás reményét. Vörösmarty közbenjárására a Nemzeti Kör március 27-én meg
szavazza verseinek kiadását, és ajánlására a Pesti Divatlap új főszerkesztője, Va
hot Imre segédszerkesztőként maga mellé veszi a fiatal költöt. Az állás szerény,
de biztos jövedelmet és Vahoték pesti lakásának cselédszobájában állandó sd11
lást biztosít a "szerkesztősegédnek". Petőfi nagy tervekkel és lelkesedéstől fűtve ke
resi fel szüleit Dunavecsén a húsvéti ünnepeken (április 7-9.). És ha a Jókai Mór
életrajzában szereplő Szűcs János vecsei néptanító békítő-engesztelő közbenjárá
sa Petrovics István előtt a Sándor fiú nevében talán csak a nagy mesélő által
kiszínezett jelenet, mégis kétségtelen, hogy az atyját megkövető fiú most már egy
értelműen elindul azon az úton, hogy "a nemzet tanítója legyen, akire kicsinyek
és nagyok egyaránt hallgatnak". Valószínűleg a fiáért a maga módján [ószán
dékkal, de szűklátókörűen aggódó édesapát immár megnvugtatta fiának végleges
elhatározása, amelyről Petőfi Pákhhoz irt április 15-00 Pesten keltezett leveléből

értesülünk: "Ami pedig engem illet, barrrátom!!! ami engem illet: lelépek a szí
nészí pályáról s tudod mí leszek? vagyis mi vagyok már úgyszólván? hát izé:
a Regélő segédszerkesztője ..." Petőfi a levél keltezese napján visszatér Dunave
csére, ahol május végéig pihen, új munkakörének átvételére készülve.

A Petőfi szüleinél témája ehhez a húsvéti vagy április-májusi látogatáshoz
rögzíthető. Az őszülő Petrovres István arcán derű és megnyugvás sugárzik, jobb
jában borospoharát tartva tekint lelkesen szavaló fiára, a költő anyja pedig sze
rényen, rokkája mellől figyeli gyermekét." A kép hangulata az "Egy estém ott
hon" című vers soraival konszonáns, melyet a költő 1844 áprilisában irt Dunave
csén. A kép jelenetének Intertörjére Orlay az 1842. évi látogatásából emlékezhet,
amely itt kissé békésebb, barátságosabb. idealizáltabb, mint annak idején lehetett:
"Szívem szorul e két tisztes öreget oly szűkölködő állapotban látni, amiben ta
láltuk. Egyes bútordarabok és még meglévő ruhaneműek boldogabb múltjukról
tanúskodtak, s arcuk is, melyen a rossz viszonyok szülte mély fájdalom nyomai
látszottak, részvételre: gerjesztő volt. Különősen anyjának szelíd arcán volt az ész
revehető, kinek még mosolyában is bizonyos keserű vonás vegyült. A ház, amelyet
bérbe laktak, kisablakú volt, s két szebaját a közbeeső konyha választotta el egy
mástól. Az utcára nyíló szoba kocsmául szolgált, s csak a hátsó szeba nyújtott
némi pihenést Iáradt testüknek. Itt tanyáztunk mindnyájan ..." - írja emlékezései
ben. A kép tehát a Petrovics otthon miliöjét és a költő 1814. évi tavaszi látogatá
sának hangulatát tükrözi.

Bár az esztergomi festmény bal alsó sarkában egy elmosódott, jobb alsó sarká
ban viszont egy jól olvasható Orlay szignatúra látható, a mester nem látta el
keltezéssel. Orlay halála előtt hat évvel, 18H-ben a Fővárosi Lapok szeptember
17-i számában nyilt levelet közöl Várady Antalhoz Petőfi életrajzára és arcképeire
vonatkozóan. A vitalevél lényegesebb részeit idézzük: "Én háromszor festérn Pe
tőfit természet után, először tanuló koromban Sopronban, rnínt katonát, tenyérnyi
kis képben..Ezt ő elvitte magával, s később katonatársa : Kupis Vilmosnak ajándé
kozta. .. Másodszor 1848 nyarán életnagyságú mellképben kezdtem festeni, de
Petőfi az akkori mozgalmak közt Pestet rögtön elhagyván, a mű befejezetlen ma
radt, ilyen állapotban van nálam ma is, s bár a kezdőnek technikai hiányait el
árulja, élethűségénél fogva mintául szolgálhatna egy jó arckép készítéséhez ...
Harmadszor 1849-ben Mezőberényben kezdtem festeni, midőn Petőfi a forradalom
menetével elégületlen lévén, attól vissza akart vonulni. Ez a kép kicsinyben. de
egész alakban van festve, ülő helyzetben. pongyolaban. Ez arcképet sem fejezhet
tem be természet után, mert Egressy Gábor véletlenül Mezőberénybe jövén Pető

fit megíngatá föltett szándékában, s akkor - rövid habozás után - II művésszel

együtt ment el a balvégzetes erdélyi útra, honnan nem tért többé vissza. Petőfi

elveszvén, a képet magamtól fejezter:n be." Orlay tehát csak három - Petőfi éle
tében, természet utálll készült - festményről tesz említést (vagyis olyat, amelyhez
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Petőfi modellt ült), ez azonban nem zárja ki annak Iehetőségét, hogy az 1848-ban
készült mellkép-vázlatról ne készülhetett volna több változat is, még Petőfi éle
tében. Természetesen az sincs kizárva, hogy Orlay - három évtized után - már
elfeledkezett Petőfi olyan képeiről - esetleg ceruzavázlatokról -, amelyet a köl
tő lakásának interiörjébcn készített. A Petőfi szüleivel című képen a költöt rövid
bajusszal. szakálltalanul és sujtásos atillában, kihajtott ingnyakkal ábrázolja, az
18-18-as portréhoz hasonlóan, s bár Ferenczi Zoltán az Ernst-múzeum leíró lajst
romában az esztergomi kép változatának, valamint a Petőfi-szülőkről készült gra
fikának elkészítesi idejét 1842-re datálja, ezt a keltezest korrigálnunk kell. Orlay
1812-ben még nem rendelkezhetett a fent nevezett . képek megfestéséhez. illetve
megrajzolásához szükséges rnesterségbelí tudással, s a jelzés nélküli műveket Fe
renczi valószínűleg csak azért datálta 1842-re, mert ebben az évben járt Orlay
Dunavecsén.

A Petőfi szüleinél elkészítése feltételezi a Petrovles szülőkről készült portrét,
amelyről a Vasárnapi Újság az 1880-as árverést követő augusztus 22-i számában
a következőket írja: "Orlay Soma hagyatékából egy becses ereklyét megmentettek a
zsibvásárra jutástól. Ez ereklye a Petőfi szüleinek arczképe. melyet Orlay 1848
ban természet után rajzolt. A család ezt nem bocsátotta árverésre, hanem meg
őrzi. A két arczkép másolatát lapunk évek előtt közölte volt."

Ezért. ha a Petőfi szüleinél című kép egyelőre nem is helyezhető el pontosan
az Orlay-képek kronológiailag még meghatározandó sorába, stílusjegyei a festő

korábbi - még realista-biedermeier - korszakára utalnak. Talán emlékképként
készült, amikor a Petrovic'> szülők elhagyva az Alföldet és átmeneti váci ottho
nukat. 1848 koranyarán költő gyermekük pesti lakásába költöztek.

A Keresztény Múzeum Orlav-festménye nemcsak a barát é'> rokon festő által
is ápolt - a múlt századtól folyamatosan fejlődő - Petőfi-kultusz egyik szarény
tanúj a, hanem a halhatatlan költő és szüleinek egyetlen közös relikviája.
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RÓNA Y LÁSZLÓ

PETŐFI ANYUGATBAN
Amikor Ignotus Kelet népe című cikkében meghirdette az új "honfoglalást"

(,,8 így van megírva, hogy égen és földön, tudásban, szépségben és munkában
mindenűtt honfoglaló legyen kelet népe"), s a magyar múlt jellemző törekvései
fölött is szemlét tart, Arany János, Arany László és Vörösmarty neve mellett nem
említi Petőfiét. T'oldit, Hübele Balázst vagy a romantikus életszemléletet jellemző

nek érzi a magvarságra. de Petőfi magatartását nem. Ez az elhallgatás, meg nem
értés, az ellenszenvnek fel-felbukkanása, kendőzött vagy kendőzetlen megfogalma
zása sokáig jellemzi majd a Nyugat Petőfi-képét. Hogy míért, arra vonatkozóan
érdekes adaléket szolgáltathat Hatvany Lajosnak 11 Petőfi-könyvtár új köteteiről

írott bírálata: "Sajnos Petőfi kortársai nem értették meg hivatásukat. A festők

Petőfi külseiét, az írók pedig Petőfi benső képét hamisították meg: hol hős, hol
örökvíg beheme ... senki se követi őt élete vérpiros nyomán. A róla elnevezett iro
dalmi társaság is a vezércikkek ponyva-petőfijének cultusat terjeszti, nem is sejt-
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