
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.

F'elhasznált Irodalom: A magyarországi müvészet története r. Képzőművészeti Alap Kiad6
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dor képmásai, Irodalomtörténet, 1951/2. sz. - Bekés István: Petőfi nyomában. Gondolat KI
adó. Budapest, 1959. - Tehel Péter: Orlay Petrich Soma Művészettörténeti Murrkaközösség
!;vl<önyve, Budapest, 1952. - Ferenczi Zoltán: A Petőfi-terem, Az Ernst-múzeum leír6 lajst
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müernlékeí, l. rész. összeállította: Gen'hon István. Kiadja a Műemlékek országos Bizottsága,
Budapest 1948. - Budapesti Szemle, 1879. 367. IO,p. - Vasárnapi Újság, 1861. ll. lap. - Fóvá
rosi Lapok, 1874. szeptember 17.

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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ve, hogy az eszményítésnek és anekdotízálásnak nincs többé helye a mí világunk
ban, mely Petőfi személyétől távol áll, eszményeiből kibontakozott, s ezért rninden
eddigi nemzedéknél elfoguíatlanabbul, mint élvező és ítélő áll a művész elé." Egy
felől hát az új irányzat ifjonti hevületből fakadó gőgje, másrészt a meghamisí
tott s a hivatalos irodalompolitika által elrajzolt portré a magyarázata ennek az
ellenérzésnek: az "önérzettől duzzadozó" (Schöpflin Aladár jellemző szavai) ifjú
nemzedék egyként szemben állt az akadémiai körők konzervativizmusával s a vi
rágzó bulvár-irodalom közönségkultuszával is. Petőfit mindkettő kisajátította ma
ganak : a nemzeti klasszicizmus bálványává emelték az egyik oldalon, meghamisít
va eredeti lényegét; életének romantikus lángotása lett a fő téma a másikon, s
közben az "igazi" Petőfi képe egyre halványult a köztudatban is, az ért5kközött
is. A nyugatosok azzal a b.ztos tudattal indultak, hogy amit ők kezdeményeznek,
"új utakra fogja terelni a magyar irodalmat". S ezen az új úton - úgy hitték - a
jelenségeknek és a múltnak is minden áron új perspektívaját kell keresniük. Ugyan
csak Hatvany Lajos írta két Petőfi-fordításról szólva, hogy a költő igazi terrénuma
nem is a líra, amely megfakulf az akkori olvasó számára, hanem az epikus mű

forma. "Azt hiszem - mondja a többi között -, Petőfi alig mutatta magát a
Iyrában olyan egészen, tetőtöl-talpig felénk fordulva, mínt épp a Bolond Istók
clmű beszélyben. Verses beszély, mint a János vitéz, az európai literaturában még
csak egy van, Mistral Mireioja ... A német irodalomnak sosem volt ily elbeszélése.
Petőfi Apostola, az első socialista epos. melyben még ma is több a robbantó anyag,
mint mínden másban, amit azóta leülönösen németek programszer-ű szentirnenta
Iízrnussal e nemben alkották." Noha Hatvany e megállapításaiban van igazság,
s az Apostollal kapcsolatos hevenyészett értékelése messze túlmutat a kor átla
gának a műről alkotott felfogásán, mégsem innen tárul fel Petőfi igazi költői

nagysága és újszerűsége. (Érdekes. a német kultúreszményekkel kapcsolatban
majdnem hasonlóan fakad ki Nagy Zoltán, Oláh Gábor Petőf-könyvét bírálva.)

Érthető s a kor elfogultságából könnyen érzékelhető, miért váltott ki oly han
gos ellenkezést, sajtohadjáratot az a kötet. melyet Ady Endre állitott össze a nagy
költő-előd forradalmi verseiből. Ady A fOl'1'ad,almár Petőfiről írt, új szempontokat
nyitó tanulmányában nyíltan meg is mondja, mi voít a szándéka az antológia
összeállításával. Igaz, részint talán koncepciózus óvatosságból hozzáteszi, hogy Pe
tőfinek ezek nem a legjobb versei, de "ha Petőfit politikailag és társadalmilag ép
pen a radikális átalakulások gyűlölől foglalják le maguknak, nemes kötelességünk
Petőfit azoknak visszaadni. akiké volt. Mert a szabadságmozgalmakra nagvon rossz
idők járnak most Magyarországon. s Petőfi forradalmár utódjai (Petőfinek a pol
gárnak, a polttízálónak. az agitálónak az utódai) nem engedhetik át az úgyis ke
gyetlen és hatalmas ellenségnek az ő Petőfijüket",

Adynak talán az a felismerése a legdöntőbb, hogy Petőfi alapvetőerr politi
kus költő, s hogya helyesen értelmezett, a maga teljességében idézett Petőfi politi
kum is lehet: az adott korral valo szembenállás dokumentálása, a forradalmiság válla
lása. Ezért írja, hogy Petőfi nevével és eszméivel évek óta "csúnya komédia" folyik,
és "teljes vakmerőséggel már teljesen magukénak hirdetik ... azok. akiket Petőfi

a legjobban utált. Népellenes urak, apácatelepítő mágnás-asszonyok, cifra reve
rendas papok s nagyurak galád szolgái jönnek elénk - Petőfivel. És azok. akiket
Petőfi még jobban utált: a gyávák, az üres, hazug honflaskodók, és mindenek
fölött a rossz irók, a tehetségtelenek". Ezekkel akart leszámolni, amikor a forra
dalmár Petőfit idézte, mert "már régen láttam, hogy Petőfi meghamisítóival iga
zán elbánni csak egy ember tudna: Petőfi. Jöjjön ellenük Petőfi maga, a maga
szoclális hítvallásával. a maga csillapíthatatlan és határtalan forradalmiságávul, a
saját verskorbácsaival. Úgy ·látszott. hogy a körülmények is segítenek e régi há
borús tervemben : Petőfivel meerenyítt-tní Petőfi ál-barátait."

Ez a Petőfi-kép, a forradalom vállalásának. a világ átalakíthatóságának ez a
biztos tudata nem csak a hivatalos írodalompolítíka ellenérzésével találkozott: a
Nyugat maga sem követte Adyt. A legjobb bizonysága ennek Babits Mihály Petőfi

és Arany című tanulmánya, amely sokáig meghatározta a kor Petőfi-képét, rész
ben azért, mert Babits az igazságtevés igényének hangoztatásával közeledett Pe
tőfi költészetéhez. Már a bevezetésben ezzel az attitűddel idézi a két pártot, amelyik
azon verseng, melyikük költője a különb, Arany-e, kit hívei "bizonyos arisztok
rat.kus magasságba helyeznek Petőfi fölé", vagy Petőfi, kinek nevét Ady "túl
zott követői" tűzték zászlajukra. Babits ekkortájt még meglehetős ellenszenvvel
nézte Ady költészetét és magatartását, érthető, hogy elsősorban őt és iskoláját, il
letőleg a neki tulajdonított romantikus zseni-elméletet hibáztatja a kép torzulásai
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miatt. "Ady iskolája - írja -, melynek igen romantikus ideálja van a zseníről,

mint Balassiban és Csokonaiban. úgy Petőfiben, is ennek az ideálnak a megtes
tesülését szeremé látni; ők Petőfi regényes életéből, idealisztikus forradalmi poh
tíkájából, s némely fiatalos affektált rakoncátlankodásából akarják megalkotni Pe
tőfi képét, megfeledkezvén mindazokról a vonásokról. melyek az ő ideáljuknak
ellentmondhatnának.",

Hartmann János Petőfí-tanulmányokcímű könyve fő értékének Babits azt tart
ja, ami a fő hibája: "megérezteti velünk, mílyen mély belső összefüggés van Pe
tőfi korláttalan forradalmi természete s erkölcsössége és - bizonyos mértékben
így nevezhető - korlátoltsága között." S ezek előrebocsátása után írja le Babits a
sokat idézett s joggal elmarasztalt sorokat: "Mert tény, hogy Petőfi a legerköl
csösebb és (erkölcsi szempontból) a legkorlátoltabb költőkhöz tartozik, akik vala
ha éltek, s aki csak a forradalmi külszínt hajlandó benne látni, alaposan félreis
meri. Legmélyebb hajlamai és nézetei Petőfit tökéletes nyárspolgárrá teszik, s
jobban vizsgálva még forradalmíságán is észrevesszük ezt a (nincs jobb szó) nyárs
polgári színezetet. A fődolog, hogy Petőfiben e két véglet: forradalmiság és nyárs
polgárság. korláttalanság és korlátoltság szorosan összefügg, msrt egy tőből fakad
tak, szülőjük az egészség. Petőfi valósággal tipikus egészséges kedély, amihez épp
úgy hozzátartoznak az erőtől és egészségtől duzzadó túlzásai, mint mély erkölcsi
érzése és optimizmusa. Petőfi forradalmiságában semmi sincs a dekadensek forra
dalmiságából ; sőt, annak éppen ellentéte."

Babits tanulmányának némelyik megállapítása teljesen átment a köztudatba,
feltétlenül vallatóra kell hát fognunk írásának forrásait is, hogy megnyugtató ké
pet nyerjünk Petőfivel kapcsolatos nyilvánvaló ellenérzésének okáról. Negyedszá
zaddal később - túl az ifjúság túlzásain, melyek e tanulmányban is ott lappan
ganak - egy mellékmondatában ezt írja: "Én gyermekkororr. ban Petőfiből, Arany
ból jöttem rá először, hogy mi a költészet. Vörösmarty idegenebb volt, fensége
sebb és szinte mondhatnám, félelmesebb".

Ifjúságában is foglalkoztatta Petőfi, már csak azért is, mert az 1903-04-es egye
temi év második félévében Beöthy Zsoltnak két előadását is hallgatta az egyete
men. S az egyik, A magy.ar i1"Odalorn Petőfi és Arany korában círnű kollégium
nyilván hozzájárult Petőfiről alkotott - s aligha tévedünk, hogy épp Beöthy ha
tására is negatív - képének kialakuláséhez. Az a portré, melyet Beöthy rajzolt
Petőfiről, a hangos magyarkodástól kezdettől idegenkedő Babitsot nyilvánvalóan a
költő ellen hangolta. S ez az elutasító magatartás csak lassan enyhül. Már a Pe
Wfí és Arany után alig öt esztendővel írt M.agyar irodalom címú vázlatában is
tompítja a kép kiélezetten negatív vonásait, bár alapkoncepciója e két írásának bi
zonyára ugyanaz, hiszen most is megismétli, hogy Petőfi alapjában teljesen egy
szerű lélek, s kevés árnyalata van költészetének, de már nem utasítja el friss
egészségót. "Petőfinél félreértettebb alakja nincs a világlrodalomnak - mondja -.
Az a romantkus sablonhós, akut Petőfiben dicsérget a külföld, egy tipikus 19~en

da - nem Petőfi. a költő. Azt. ami Petőfi i"azi nagysága. a szemet. a kedélvt, a
nagy gyermek egész friss. én. nagyszerű lelkét, e csodálatosan éles és természetes
naturalízmusát a fiatallMásnak : hol sejtik? hol bánják? Pedig Petőfi a leg
könnyebben forditható költő: CSUDa ötlet, s oly kevés árnyalat!"

Gellért Oszkár az Egy író életében érezteti, hogy Babits Petőfiről rajzolt ké
pét a Nyugat körében is bizonyos ellenérzés fogadta. Alighanem téved azonban,
amikor úgy érzi, hogy Babits tanulmánya csak játék a szavakkal, mint az a ver
se, amelyben a kancsók kincséről és a kincsek kancsójáról ír. S ezt a belső kontro
verziát jelzi Hatvany Lajos Petőfí-tanulrnányok círnű írása is, melvnek kiinduló
pontja, ugyanúgy, mint Babitsé, Hartmann János könyve. Hatvany szarint .,al Ő

tanári könyve arra mutat, hogy ez a jelszó, Petőfi, ki pedagógiai szempontból is
hasznosan kisajátíthatának bizonyult, s ki az iskolákban a költészet iránti fogé
konyságot annyi ideig pusztította. ma már kimúlófélben van. Nem kár érte. S fő

leg nem lesz kár érte, ha Petőfi cultusát a Petőfi-csalók kezéből, tisztességben
Hartrnannhoz hasonló, eredetiségében nálánál szabadabb szellemű kutatók veszik
át·,.

Valójában sokkal mélyebben gyökerezik annak az ellentétnek az oka. amely
Babits és Ady Petőfi-tanulmánya kőzött feszül, Amikor Babits Arany mazatar
tását érzi követendő példának, s morális komolvságát, felelősségérzetét állírta a
kor elé mínt paradigmát. voltaképp egy. a század eleién jellegzetesnek rnondhatő
li világirodalmi párhuzamba állítható értelmiségi attitúdöt fejezett ki, a lélek vi-
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lágába vágyva a hetköznapok szennyezése elől. Az Ady-Babits ellentét - mint ezt
K.rá~y Iswán kimutatta - VOltaképp két értelmiségi magatarta,s-típus ellentéte,
s alapját nem etsödíegesen kettejuk alkati elterese, nem lS életmódjuk különböző

sége a zsurnaliszta és latejner tanári életforma eltérő volta, s nem is téltékcny
ségtlk magyarázza, hanem eisödlegeson eszmei-világnezeti okok. A fiatal Babits és
Ady közöttí kontroverzía - mely kétségtelenül Petőfiről kialakított képük ellen
tétes vonásaiban is megmutatkozik _. Iegmelyebb tartalma (5 itt megint Király
István szép megfogalmazását idézzük): "a valoságváltaló és a valóságellenes tel
jességakarás nézett bennük szembe. Két kimagasló, konzseníáhs költői páldán át,
rögtön a kezdet kezdetén, a század elején megfogalmazódott a huszadik századi ér
telmiség jobbjainak két lehetséges útja. Megjelent egyfelől a közéleti szenvedélyű,

néppel együtt éiő értelmiségi, azaz néptribun, ahogy Lenin hívta. S megjelent más
felől - az eredeti techné, mcsterség értelmében véve ezt a szót - a technicis
tanak, azaz - az öncélú mívesnek, a puszta szakembernek aszkéta típusa." Ez az
elsődleges magyarázata annak, hogy Ady felfedezte s vállalta a forradalmár Pe
tőfit, Babits pedig nyárspolgárnak érezte, mert mint "a kapitalista társadalom te
hetetlenül lázadó, nonkonformista intellektueljei általában, s mint a meghasonlott,
cél és eszmények nélkül élő kispolgárok míndig, nyárspolgáriságnak könyvelt el ő
is mindenfajta életigenlést, valósághoz való pozitív viszonyt, mínden norrnalitást".

Ezzel együtt persze azt is észre kell vennünk, hogy Ady és Babits oly külön
böző és más-más vonásokat kiragadó Petőfi-képe a Nyugat és az irodalmi hagyo
mány kölcsönhatásának is jellemzője. Abban egységesek voltak a lap írói, hogy
valamennyien szűknek érezték az irodalmi fórumok adott lehetőségeit, s azokkal
szemben egy másfajta eszményt igyekeztek megfogalmazni. Míg azonban Ady vál
lalta a legpozitívabb. a társadalmi változásokat akár forradalom útján is megva
lósító magatartásformát. Babitsot sokkal inkább kötötték osztályának korlátai, és
a hagyományokhoz való viszonyában is inkább a polgárság irodalomszemléletének
válságjelei jutottak érvényre. 1919 után azonban - Sőtér István erre az évre te
szi a fordulat időpontját - irodalomszemlélete s benne Petőfiről alkotott képe is
alapvetőert megváltozott.

A Nyugatban e két polaritás között megfigyelhetünk egy harmadik törekvést
is, amely Szabó Dezső Petőfi-tanulmányában fogalmazódik meg a legpregnánsab
ban. O "abszolút tévesnek" tartja a költő és művész "skolasztikus" szembeállítá
sát. "Megvallom - írja Adyval is, Babits-csal is vitázva a sorok közott -, én
nem látom azt a nagy különbséget, mit pláne ellentétté árvereznek - Petőfi és
Arany között. És ha az egyezéseket és különbözőségeket csoportosítorn, a tempera
mentumon kívül igen sok esik az életkor és a körűlmények különbözőségére, Egy
26 éves korában eltűnt gyerekember pályáját csak bizonyos határok közt le
het összehasonlítani egy 65 éves élet eredményeivel." Szabó Dezső álláspontja sze
rint Petőfi is, Arany is "robusztusan egészséges" művészlélek volt. Állítását azzal
igazolja, hogya művészi egészség fogalmát igyekszik megfogalmazni. Szerinte en
nek lényege az alkotásba vetett hit (jellegzetesen szabódezsőí gondolat). Tévesnek
tartja Babitsnak azt a vélekedését is, hogy Petőfi kevés színnel és árnyalattal dol
gozik. Valójában Petőfi mindig a legmélyebbre ás, s a lényeget igyekszik kifejez
ni. Az ilyen költőtípustól messze esik "az intellektualizmus dandyskedése" (ez Ady
nak szól), Aki Petőfi lelki habitusát akarja megfejteni, mondja Szabó Dezső, an
nak míndenekelőtt a lélek ,.dinamizmusára" kell figyelnie, ez alkotásainak és egész
vtláalátásának mctorja is. Nagyon érdekes. amit Petőfi forradalmi költészetéről ír.
Ebből válik nyilvánvalóvá, hogy az a forradalomeszmény. amit Petőfi képviselt,
s amire Adv oly konzseniálisan érzett rá. Szabó Dezső számára idegen: "Petőfi

nél a szabadsági szenvedély nem politikai ráneveltség, nem a korból vagy a köny
vekből beszívott szenvedély, nem költői hivatás. ez az ellentét test-Ir-lkének or
ganikus megnyilatkozása, melyet még érzékeiben is hatni látunk:' Azzal, hogy
Petőfi forradalmi költészetét csuoán lelki megnyilatkozásokra r-dukál]a. volta
képp Babits felfogásához közeledile, s a század elején jelentkező liberális eszmény
kifejezőjévé válik.

A magát modernnek valló irodalom meglehetős ellenszenvvel figyelte a né
piesnek nevezett költészetet: ennek részben az a masvarázata. hogval. őnrnarrát

anakronisztrkusan túlélő nép-nemzet] iskola ezt mint világnéz~t~t. mínt a konzer
vativízmus apolóz-áját akarta mevőrtzní. Ezért hangsúlyozza Szabó Dezső azt is. hoay
,.Petőfinél a népdal csak dallamában s az érzések szuggesztíójában őrzi funkcióját".
Végül "elfejlődik tőle, s egy sajátos művészeteszményt teremt". (Ez a meglátás per
sze megint épp Petőfi költészetének lényegével, a demokratizmussal ellenkezík.)
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A különben sok érdekes meglátást tartalmazó tanulmány értéke, hogy Az Apos
tol jelentőségére figyelmeztet, mint olyan műére, amely teljesen fejezte ki a kor
világnézeti és fllozófiai kérdéseit. S azt is szorgalmazza, hogy Petőfi költésze tét,
annak lényegét ismét eleven hatóerőve kellene tenni. Ezekkel a fontos és ihelyes
megállapítáisokkal Együtt Szabó Dezső voltaképp azt a művész-eszményt igazol
ja Petőfiben. amelyet önmagában igyekezatt kialakítani.

Ady és Babits - mint ezt már hangsúlyoztuk - a huszadik század két lehet
séges haladó értelmiségi típusának nézőpontjából közeledett Petőfi felé. Szász Zol
tán, a hirhedt Petefi-revízió meghirdetője, alapvetően kispolgári exhibicionista
attitűdból vetette fel Petőfi értékének kérdését. Nem véletlen, hogy tanulmánya
elé Ignotus, a Nyugat szerkesztője bevezetést is írt, amelyben hangsúlyozza, hogy
a Nyugat nem azonosítja magát a képpel: "Szász Zoltán barátomnak megvan a
maga - min t a tanulmánya mutatja: fanatikusan vallott - véleménye Petőfi egyé
niségéről, költészetéről és emberi s irodalomtörténeti jelentőségéről. Hogy e néze
tervel, kivált ami az értékelést illeti, magában áll, s hogy nem kell ezeket vallania
annak, aki leülönben Vörösmarty Mihályt éppoly nagynak látja, mint ő, azt elárul
ja hangjának indulatossága, s ez egyben magyarázza is az indulatosságot. A Nyu
gat szerkesztősége különösen nem ért vele egyet, de híven a saját Iiberalízmusá
hoz, megnyitja e szemle kapuját egy ennyire erős meggyőződés előtt."

Szász Zoltán mindenekelőtt Petőfi költészetének [elentőségét és esztétikai érté
keit kérdőjelezi meg. Szarinte "primadonnája ő a magyar irodalomtörténetnek, bál
ványozott cigányprímása a magyar kedélynek". S jellegzetesen arisztokratikus gőg

gel azt hozza fel egyik fő kitogásul, hogy műveit, kivált a János vitézt, falják a
műveletlen parasztok, a polgárság pedig az ő szeméri át látja március idusát. "Va
jon maga a nép - veti fel indulatosan a kérdést -, illetőleg az a csoport, réteg,
osztály, melynek elismerő ítélete ez a széleskörű kedveltség. esztétikailag elég fej
lett-e ahhoz, hogya legmagasabb elismerést adornányozhassa?" Szükségesnek vélt,
hogy költészete értékét megfelelő szintre szállítsa le a hozzáértő, mert .,éppen most,
amikor bizonyos jelenkori irodalmi mozgalmak ellensúlyozásául Petőfi kultuszát
különösen vadul lobogó, orrfacsaróari füstölgő lángolásra igyekeznek szítani, na
gyon is időszerű ennek a költőnek a revíziója." Ez a megállapítás egyként irányul
a hivatalos irodalom, de Ady Petőfí-kultusza ellen is. Hogy Ady Petőfi-képét, il
letve rokonságát is támadja, azt nyilvánvalóvá teszi, hogy igyekszik különböző

írodalomszocíológtaí tények alapján részletesen megokolni Petőfi nagy népszerű

ségének magyarázatát. A népszerűségtől pedig - táplálkozzék az egy valóban ro
mantikusan lobogó élet kultuszából, vagy a magyarság-eszmény helytelen felfo
gásából - el kell vonatkoztatnia az elfogulatlan ítésznek (mert magát annak véli),

Hogy rnennyire kispolgári índítékú ez a bírálat, mi sem jellemzi jobban, mínt
az a mód, ahogy Petőfi költészetének demokratizmusát elemzi: "Legjellemzőbb

költészetére nézve bizonyos barbár féktelenség, sőt salakósság is, amelyet magu
sabbrendű, kíf'momodott művészí érzék ritkán szabályozott s tisztított meg, nos
a magyarság átlaga is, Petőfi korában főleg, de azért ma is, költészett szempont
ból ilyen barbár, s a magasabbrendű, kifinomult, kítísztult költészet. iránt megle
hetősen közönyöa"

Az a művészi modernség - mely sajátosan áttétéles formában a Nyugatban is
jelentkezett - a stílus megújítására is kísérletet tett. Szász Zoltán is éles bírá
latot mond Petőfi nyelvezete, kifejezésmódja felett: "Legfőbb érv Petőfi költői al
sórendűsége mellett verseinek nyelvezete, az az egész stílus, mely műveit jellemzi,
s mely számomra legalább, már első elolvasáskor mint a közönségesség és selej
tesség képviselője jelentkezik."

Sajátos szempontok alapján mond ítéletet Petőfi politikai magatartása és en
nek költői. vetülete fölött is. Vörösmartyéval hasonlítva össze világnézetét. elisme
ri. hogy Petőfi .Jraladottabb'', de dőreségnek vélí költészetét pártpolitika szem
pontja alapján értékelni. Szerinte Petőfi nem igazán szocialista, "műveiben óriási
mértékben túlnyomúak a nacionalista, sőt chauvinlsta kitörések. marxista értelem
ben szecialista nem volt. rnert a szegénység és nvomor siránkozó fájlalásánál to
vább nem jutott. világpolgári elvei pedig nem fakadtak szívéből, mely - han
gozzék ez akár dicséret, akár gáncs gyanánt. mtndsgy - teljesen mavvar volt. ha
nem teljesen idegen. mesterséaesen lényében oltott jelszó-meggyőződések voltak".

Szász Zoltán tanulmányában érdekes módon elegyedtek egyrészt a Nyugat
körének a hi vatalos irodalommal szemben érzett ellenérzéseí - melyek Babits Pe
tőfi-képét is negativ irányban módosították -, másrészt a művészi modernség
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különböző, meg nem emésztett, s kellő mélységben meg' nem értett hatásai. (8
ráadásul még lénvének indulatos vonásai, melyek majd minden írásában érezte
tik nyomukat.) Ebből a meglehetősen kialakulatlan szellemi pozícióból hirdette
meg Petőfi elfogult revízlóját, amely ellen nemcsak a Nyugat szerkesztője jelen
tette be ellenvéleményét. hanem hamarosan Schöpflin Aladár is (aki korábban
néhány kis-ebb recenziójában már elmondott néhány fontos adaléket Petőfi érté
kelésével kapcsolatosan), Neki is az a véleménye - s ebben megegyezik a Nyu
gat egész körével -, hogya Petőfi-kultusz ápolása olyanok kezén van, akik arra
érdemtelenek, s meghamisítják a költő igazi lényegét és mondanívalóját. Valóban
szükség van Petőfi visszahódítására, valóban revídeální kell a róla rnesterségesen
kialakított torz képet, de nem úgy és nem azokkal a szempontokkal, amelyeket
Szász Zoltán alkalmazott. Hangsúlyozza, hogy mindaz, amit Szász Zoltánnal szem
ben Petőfi védelmében elmond, csak vázlat, s egyszer majd szándékában van tel
jes portrét rajzolni a költőről. E kép lényege az lesz, hogy Petőfi a nagy színté
zis-teremtők közül való, aki nem a népdal felé haladt, hanem például a Szep
tember végént írta meg. Véleménye szerínt Petőfi tündöklő élete valóban alkalma'>
volt arra, hogy világhírt szerezzen neki, de ez az élet elfedte költészetének igazi
mélységeít és lényeget. Amit Szász Zoltán az életben és életműben alacsonyabb
rendűnek érez, az voltaképp a kor tükröződése s egy végérvényesen még ld nem
alakult ifjúi lélek szenvedélyes túlzása,

Tanulmányát az alábbi következtetessel végzi - a megfogalmazott gondolat a
Nyugat egyik kritikai irányzatának vezérlő elve lesz: "Szász Zoltán ellenséges
indulattal nyúl Petőfihez. Ez az ellenséges indulat elveszi a jogát attól, hogy egyál
talán hozzányúlhasson. Az egyetlen út, amely egy költő megértéséhez vezet: a sze
retet útja. Aki gyanakvással, szeretetlenül, rosszindulattal szól a költőről. annak
nem is lehet róla meghallgatásra érdemes mondanivalója."

Schirp'[liti tulajdonképpen a Nyugat haladó szárnya nevében mondott ítéletet
Szász Zoltán elfogult vélekedése fölött. A Petőfi-revízió meghirdetője egy megle
hetősen rövid és erőtlen polemikus írásban megpróbált válaszolni bírálójának vé
delmezve a krítíkusí elfogultság, harag és ellenérzés jogát, de tanulmányát nem
folytatta tovább - noha annak további részeit ígérte még közölni -, s ezzel 11
golyóváltással a Nyugat szellemiségéhez méltatlan revízió be is fejeződött. Petőfi

ről egyelőre nem is esik említés. A múltidczés kísérleteit clriyomja a világháború
fenyegető kisértete, majd valósága, s az írók csak akkor idézik majd vissza a ha
gyománv nagy képviselőit, amikor a vesztett világháború s a forradalmak után
egy olyan világrend sötét kárpitja borul föléjük, mclybrm csak a nagy példáktól
várhatnak enyhületet és útmutatást. 1923. január elsején, születése százesztendős

fordulóján ad majd ki Petőfi-emlékszámot a Nyugat, élén Babits "bátor versével",
a Petőfi koszorúiva!.

A Nyugat Petőfi-számának egyik legértékesebb tanulmányát Schöpjlin ALadár
írta. Továbbfejlesztve azokat a gondolatait, melyeket il Petőfi-revízió kapcsán fej
tett ki, végeredményben azt a korábbi képet is teljességében elveti, melyet Ba
bits festett Petőfiről szóló tanulmányában. A jövendő nemzedékre apellál. amely
"majd megpróbál a mostaní közvélemény elé állított, minden szempontból meg
hamisított Petőfi helyett egy másik. igazabb Petőfit megismerni", Elsőnek említi
azt a rokonságot, amely Petőfi költészetét Adyéval fűzi össze. "Petőfi abban is me
részebb és orig.nálisabb rnínden kortársánál és Adyig mínden más magyar költő

nél, hogy a végsőkig levonta a maga költő-voltának összes konzekvenciáit. A vi
lággal és a magyar világgal szemben való álláspontja teljesen a költőé, míg más
nagy költőink, -köztük Vörösmarty és Arany is többé-kevésbé a közéleti ember ál
talánosabb attitűdjében állnak a világgal szemben."

Schöpflin képének és elemzésének az adja az igazi [elentőségét, hogy Petőfiben
véli megtalálni a modern költő első igazi típusát, aki bizonyos vonatkozásokban
korszerűbb, előbbre mutató jelenség, mínt Arany -János : "Mióta a színész-élettcl
felhagyott, s mint költő szóhoz [uto.t, soha nem gondolt már az exisztencía-Iehe
tőségre, hivatalra, állásra, írói tollával kívánta fenntartani magát. Ezzel a vo
nással is teljesebbé válik a modern költő típusához való tartozása, szemben az
Arany Jánosban megszemélyesedő másik típussal, amely elfogadja maga fölött a
társadalmi fegyelem hatalmát, önkéntelenül és meggyőződésből alkalmazkodik hoz
zá, szabadsága korlátaiul magára vesz bízonyos nemzetpedagógiai szempontokat és
külső exisztenciáját is igyekszik némi társadalmi dekórumot és anyagi támaszté
kot nyújtó közhivatalban elhelyezni:' S nemcsak ebben látja Petőfi "felszabadí-
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tó" szerepét, hanem abban is, hogy költészetével s az azzal szoros egységet alkotó
költői magatartásával ..az iskolamester kínos szerepébe kényszerült" magyar krí
tíklit is új irányba indította.

Schöpflin Aladár szerényerr csak Petőfi-szempontokat akar adni tanulmányá
ban, valójában azonban a költő értékelésének egészen új ösvényeit vágta, amikor
felvillantotta az Ady-párhuzamot, Petőfi modernségének kérdését, s ráérzett arra,
hogy Petőfi tudatosar"! szakítva a fennálló társadalmi rend konvenciókban mereve
dett szokásai val, a forradalmár költő típusát alakította ki. A Nyugatban persze
még hosszú éveknek kell eltelniök, hogy ez a kép váljék uralkodóvá, s hogy a ku
tatás is ebbe az irányba induljon. Szakítani kellett a sablonokkal. a megszokások
kai, s a Petőfi-képnek azokkal a torzulásaival is, melyek ellen a Nyugat is küzdött
ugyan, de olykor-olykori elfogultságaival végeredményben maga is hozzájárult a
kép elmozdulásaihoz. Ez a kép kísért Laczkó Géza A huszonnégyágú csinag című

elbeszélésében, amelyet Petőfi és Etelka kapcsolatáról írt elegáns, olykor már-már
mísztikus eszközökkel, finom trouvaille-okkal, végeredményben azonban bizonyos
szentirnentalizmustól sem ment képekkel.

Laczkó Géza elbeszéléséből nem hiányoznak a korábban mesterségesen fejlesz
tett Petőfi-kép romantikus el rajzolásai sem. Petőfi bemutatkozása a jellegzetes né
pieskedő álkedélyeskedés hagyományát őrzi: ,,- Jóestvét, tekintetes uraim s asz
szonyságok - biccentett aprót, félig félszegségből. félig fiatalos csikó-dacból az
újonérkezett. Azzal odalépett a szöszke házíasszonyhoz, aki tréfából nagy pa
rasztos pacsit csattintott tenyerébe." S egy túlírt, balladainak szánt részlet: "Pe
tőfi egyedül állt a társalkodóban. tekintete kirévedt a havas éjszakába, s a hó
és a sötét remegőri küzdő foltjaiból ... hirtelen fehér sírhalom domborult föl, bó
koló fekete cipruslomb fölötte ..."

Ugyancsak Petőfi életének egy pillanatát - a születés óráját - választotta
nagyszerű elbeszélése témájául Kosz~olányi Dezső. A teljes rnű tizenkét kis rész
ből áll össze; az író nyilván át akarta fogni az egész esztendőt, mintegy annak
jelzósere, hogy Petőfi élete viszont a magyarság egész történetét foglalja össze.
Rendkívül fontos a Kosztolányi-novellán végighúzódó, tudatosan megkomponált
ellentét. Az első részben a szarvasgombát fogyasztó s a falatokat rajnai borral le
öbl ítő császár ellenpólusa a csodálatosan measzületö gyermek, aki - ezt már a
novella záróképében olvashatjuk - "belefáradva dacos sírásába, édesdeden szuny
nyad ... mínden érlökésro nő, csodálatosan csodává épül. Lélegzése már olyan
mint az életé, és benne van a világ." S ez az utolsó mondat jelzi nemcsak a két
figura, a császár és a költő ellentétét - mely Kosztolányinak kedvelt ellentét':'
párja volt -, hanem annak a világképnek a különbözőségét is, melyet a csende
sen lélegző gyermek sugall majd a császáré ellenében.

Kosztolányi minden bizonnyal tudatosan utal vissza egy másik, több mínt
ezernyolcszáz esztendő előtti hasonlóan csodálatos éjszakára, amikor egy messzí
betlehemi Istálló fölött kigyúlt az isteni Gyermek születését hírül adó csillag.
Nyelvhasználata is utal erre a régi éjre: a "kisded" és "szunnyad" szavak pél
dául az újszövetségi íratokban is előfordulnak Jézus szűletésének leírásában. Kosz
tolányi szerínt Petőfi épp olyan csodát jelent, mint az a régi kisded, akit messí
ásaként várt a világ. (Nem véletlen, hogy a "lélegzésében benne van a világ"
kifejezéssel zárja elbeszélését.)

És innen már csak egy lépés Petőfi életének, egyéniségének elemzése a zseni
elmélet talaj áról. Ezt valósítja meg Kuncz Aladár. Szép tanulmányában a költő

lelki habitusat teszi vizsgálat tárgyává. s életművében az ideák egymásba kapcso
lódó megvalósulását érzi a legfontosabbnak: "Minden zseniális műre áll Laplace
meghatározása a felfedezésekről - amely szerint azok nem egyebek, mínt külön
válva élő ideák összekapcsolásaí." Kétségtelen, hogy a tanulmány azzal, hogy a
művet kiragadja az élet és kor áramából. nagyon sok lényeges kérdést homály
ban hagy, illetve ezek megfeleléset nem tartja feladatának. Valójában polémia
is ez az írás: a sorok közott Babits korábbi - ekkorra meghaladott - Petőfi

jével vitázik, hiszen többször is hangsúlyozza, hogy Petőfi lelkialkata. mint a zse
niké általában, rendkívül "komp'ikált", összetett volt, szemben a Babits kialakí
totta "egyszerű", természetes képpel.

Schöpflin Aladár megjósolta, hogy "a Petőfi-kritika még csak most fog meg
kezdődni", s ezzel tulajdonképpen arra célzott, hogy a megújuló fílológíaí kuta
tásnak kell maid helyreállítania az igazi, hamisítatlan Petőfi-képet. EIIlnek el<:ő

jelzése a Legenda círnű versről Földessy Gyula elemzése, s ugyancsak Földessy tol-
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lából a Petőfi és Shakespeare című tanulmány, amelyben Horváth János alapvető

Petőfi monográftájának "hatás-elemzés€vel" vitázik. Véleményével azonban a Nyu
gat köre sem ért mindenben egyet. Kosztolányi védelmébe is vette Horváth Já
nos könyvét, illetve módszerét, mert az szerinto nem kisebbíti Petőfi költői nagy
ságát és eredetiségét, hanem teljesebbé teszi lelki fejlődésének képét és sok érté
kes adaléket szelgáltat a sokszor öntudatlan motívum-egyezések kérdésében.

Petőfi születésének centenáriuma az egész művelt vllágon figyelmet keltett.
A Corriere della Sera, a Croix, aLettura (ívnyí terjedelorr.ban) s az Humanité ta
nulmányokban toglalkoztak jelentőségével, életművével. s Carduccí és Musset nagy
ságához mérték az övét. Ez adta Kosztolányinak a kiiridulást, hogy a költői hír
név kérdésével foglalkozzék, s összevesse azt az érdekes ellentétet, hogy míg Pe
tőfi az egész világon népszerű, Arany János nem tudja áttörni a nyelv korlátait.
Fontos - és a teljes Petőfi-kép szempontjából jelentős - az az észrevétele. hogy
az évforduló tiszteletére megjelent válogatásokból a külhoní olvasók nem ismerik
meg az igazi Petőfit, csak: a természet poétaját.

Kosztolányi tanulmánya mintegy összegezi a Nyugat második korszakának Pe
tőfí-szemléletót, Míg az elsőben egymásnak ellent is mondó, sokszor a költő je
Ientőségét és igazi nagyságát kisebbítő, meghamisító vélekedésels is napvilágat lát
tak, ekkortájt már a teljesség igénye volt a döntő: a Nyugat elsők közott szor
galmazta az intenzív filológiai kutatás megkezdésének szükségességét, s ha csíra
jában Is, de jelentkezett az a szemlélet is, melynek alapj<it Ady vetette meg: a
költő Iorradalrní Iírája jelentőségének felismerése. Ezt .jelzí a Petőfi él című cik
kecske a "Magyar írók sátora" című rovatban. Ebben egy prágai Petőfi-kötetet
bírálva már mint közhelyről esik említés arról, hogy az igazi, a forradalmár Pe
tőfit Ady fedezte föl, s az idő őt igazolta: Petőfi az új forradalomnak is harso
nája lett. "Petőfi ma is ugyanaz a forradalmi vér és tűz, aki húsz év előtt volt.
Nagyobb csoda, hogy ez a húsz év nem halványította el, mint az, hogy akkor az
addig eltelt hat évtized nem érzett meg rajta. Mit jelent ez?

Azt, hogy Petőfi ídeáí ma sem teljesedtek. Hogy Petőfi, a huszonöt éves ifjú,
ennek a századnak legfontosabb jelszavait adta ki. Csodálatos, hogy égnek, éget
nek, robbantanak ezek a versek: Ha nem tudsz mást,mint eldalolní / Saját fáj
dalmad, örömed: / Nincs rád szüksége a világnak .. ,

Ezt mondja 18-!7-ben. És ma, 1931-ben ez a gondolat az ifjú költö-generáció
javának legmélyebb és legszédítöbb vezéreszméje."

Tévedés volna azt hinni, hogy az ifjú költőgeneráció. az egymás nyomában
szerveződő "második" és "harmadik" nemzedék Petőfit tekintette mintájának. El
válik itt is a kétféle magatartás, amit Ady s amit Babits korai Petőfi-tanulmánya

sugallt, s újból jelentkezik - de még bonyolultabban. összetettebben - a kétféle
értelmiségi típus. Tény azonban, hogy Erdélyi József és Illyés Gyula rengeteget
merített Petőfi lírai kifejezésmódjának egyszerűségéből. természetességéből és agi
tatív erejéből, s nyomukon szinte új kultusza kezdődött a népköltészetnek. De hogy
mit képvisel e népiség eredeti tartalma, hogy mit vállalt, mit teljesített Petőfi, a
nép költője, arra csak Illyés Gyula érzett rá, s Petőfi és a nép című bírálatában
már előlegezi a maga (valóban korszakos jelentőségű) Petőfi-könyvének szemlé
letét. Terbe Lajos tanulmánya adott alkalmat legfontosabb gondolatainak kifeje
zésére, s Illyés, ha vázlatosan is, egy merőben új. demokratikusan értelmezett Pe
tőfi-képet állít interpretációja középpontjába. Illyés szerínt az irodalomtörténeti
forráskutatás egyik legdöntőbb kérdése, hogy ..mílyen közösségben marad a köl
tő azzal a néprőteagel. amelyből származik". Utal az esztétikai és irodalomtörté
neti szemlélet átalakulására : a kutató ma már azt is vizsgálja. kinek a nevében
szól és ír a művész. Felveti az osztályszempontok és a miliő kérdését is. Elveti
a teljes korábbi Petőf'i-kutatás alanvető szempontját. a mechanikusan ér-telmezett
.mén'es iskola" katezóriátát. arnelvbe nem kerülherett be Fazekas Mihálv. mert
hexametereket írt. de előfutárává válhatott Kisfaludy és Czuczor, Terhe Lajos ta
nulmánya lecnazvobb hibájának mégis azt látja - a helves Petőfi-filológia alan
vetését felvillantva -, hogy ,.szót sem ejt a legfontosabb moment umról, arri-tv
pedig szerintünk a legnagyobb sze-cnet játszott'! abban. ho-tv a költő a nén felé
fordult: a .demokráctátől'. a for-adalomról, arról az izzó király- és arisztokrata
gyűlöletről. arnelvtől Petőfi lán-rolt."

Amikor ln6-ban Illyés megjelentette Petőfiről írt könyvét. énn ezt a lángoló
forradalmísáaot tette elemzése központi. vezérlő elvévé. s még a Nyugat krttikusa,
Schöoflin Aladár is csak a kétkedő elismerés hangját szélaltatta meg ezzel kan
esclatban. "Rendkívül érdekesnek" névezí Illyés felfogását a forradalmár Petőfiről,
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cs annak részletekbe menő értékelése helyett megelégedett a descriptív jellegű is
mertetéssel. "Szerinte ő volt körülbelül az egyetlen, aki a forradalom lényeget érez
te, aki meglátta, hogy csak akkor lehet a forradalomnak sikerre kilátása, ha a .Eöld
népét bevonják azzal, hogy kívánságait kielégítik. Míg a többiek, a politikusok alkudoz
tak a jobbágyfelszabadítás olyan megoldásáról, amely csak keveseknek biztosítson
jobb módot s anagybirtokosok uralmát megmentse, az ő szeme a.szegény népre volt
függesztve s a politikai forradalmat, az Ausztria nyűge alól való felszabadulást
csak a szocialista forradalom útján látta elérhetőnek. Ezért került összeütközés
be nemcsak a vezető politlkusokkal, hanem a közvéleménnyel is."

IlLyés Gyula pályája már hatalmas epikai műveinek időpontjától (Három öreg,
Ifjúság, Hősökről beszélek) magában hordta a nagyívű szintézis ígéretét. A vál
ságoktól sem ment költészet akkortájt a jövőben való bizalom hangjait zengette
legerősebben, mínt az Üzenet riadójában : ,,0, trombitál] hű május, ó / e néma táj
felett / hirdesd jövendő harcaink / győzelmeit, s te nap / indulj ... lépünk mi
még veres / győztes zászlód alatt!" Ez a forradalmi elemekkel átszíneződött líra
vetül ki Petőfiről írt, s a költő életműve értékelésében korszakjelzőnek bizonyult
könyvében. Illyés volt az egyetlen, aki a filológiai adatokon túl - melyekben oly
gazdag volt Horváth János monográfiája - a költő belső fejlődését elemezte bá
mulatos érzékenységgel, megteremtve a modern Petőf'l-kutatás kííndulását, de pa
radox módon betetőzését is. A Nyugattól általában távol állt ez a modern lélek
elemzés eredményeit is hasznosító s mégis a legalapvetőbb társadalmi-történeti ösz
szefüggéseket is felszínre hozó módszer, ez is magyarázza Schöpflin Aladár érez
hető értetlenségét,

Illyés Gyula nyomán a "politikus" és a "forradalmár" Petőfi képe mégis élt
és hatott a köztudatban. s magában a Nyugatban is éreztette hatását. Elég csak
Hegedús Lóránt Petőfi és Kossuth című tanulmányára utalnunk, amelyben a szer
ző Petőfi költői f~jlődé<;ének kezdetét a fennálló társadalmi renddel való ellenké
zése gesztusától számítja, s bár nem mentesen a korábbi romantikus képtől, de
a szabadság vezéreszményének következetes megvalósítasát értékeli Petőfi legna
gyobb tl8ttéül.

A tanulmányok többsége jórészt megelégedett a költő és a múlt kapcsolatának
elemzéséve1. Hogy Petőfivel pol'tizální is lehet, s hogy aktualízálni lehet költészete
fő mondanivalóját, malyért életét is áldozta, arra megint csak Illyés Gyula egyik
kis "Örjárat"-a, A betiltott Petőfi a példa. Egy irodalmi est műsorán hat Petőfi

versot betiltottak, ez ellen emelte fel szavát, s mondott nagyon kemény ítéletet afölött
a társadalmi kőzfelfogás, illetve hatalmi erkölcs fölött, amelynek Petőfi eszményei
sem kellenek. "Szellemi integritásunkon esett sérelem - írja a többi között -.
Ha van eszköz a szoborrornbolás megakadályozására, kell módot találni az effajta,
annál sokkal súlyosabb sérelem meggátlására. Kik illetékesek erre, kik képviselik
itt Petőfit, az irodalom épségét ? Akad köztük. aki e sorokat olvassa? Vegye egye
nesen hozzá intézett beadványnak. Egy hivatalnok, vagy tán inkább egy rendszer
hibájából nyilvános kőzérték-csonkítás történt, pontosan úgy, ahogy arról már a költő

is beszélt: 0, szerit költészet, mínt le vagy alázva, ! Miként tiporják méltósázodat I
Az oMobák... A költészet círnű versében mondja ezt, melyet, mintegy tárgyi bi
zonyítékul szintén betiltottak."

'I'ermészetesen Petőfi csak kevesek számára lett a forradalmi magatartás, illet
ve egy lehetséges oppozíció példája. Költészetének jelentősége azonban izgató kér
déseket jelentett a Nyugat humanista szárnya számára is. Hevesi András tanul
mánya szinte összefoglalja a Nyugat teljes Petőfi-képét, s egy új portré vonásain
rnunkál, melyet a Babits-csal vitázó, az ő felfogását módosítani kész fiatalabb nem
zedék rajzolt a maga számára a nagy költőelődről. Szerinte Petőfi a magyar iro
dalom egyik legnagyobb teljesítménye volt, az ötvenes évek azonban már szakítot
tak az általa képviselt eszménnyel és magatartással. s inkább az aranyjánosi töp
rengő költő típusát állították ideálul. A magyar klasszicizmus e korszaka a józan
ésszel mérte a költészetet. A Petőfi Társaság sorozatot szentelt a kutatásnak, ám
"előállt az a képtelen helyzet, hogy Petőfi a szellemi törekvések titkos, be nem
vallott, de könyörtelen összeesküvése következtében hazátlaríná vábt a magyal' iro
dalomban". Petőfi és Arany között választani kellett. Két nemzedék Aranyt vá
lasztotta. "A mai nemzedék minden jel szerínt Petőfit választja." Egyszerre há
rom - más-más töltésű és előjelű - könyv is bizonyítja ezt az ízlés- és magatar
tásváltozást: Illyés Petőfije, Cs. Szabó László Egy gondoLat bánt engemet .. .-je és
Komis Gyula tanulmánya: Petőfi pesszimizmusa.
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Hevesi Babits korábbi meghatározását idézi, mely szerint Petőfi "egésL.séges
nyárspolgár" lett volna. Az "egészség" kategóriája szerínte nagyon bizonytalan,
ezen nem érdemes vitázni, "de ami a nyárspolgárt illeti, azt hiszem, legfontosabb
ismertetőjele az a kérgessé, keménnyé, konvencionállssá merevedett világkép, az
érzelmekkel való takarékoskodás, az elvekbe és szokásokba való nienekülés az ér
zelmek elől". Ezzel szemben Petőfi költészete "csupa lendület és energiaforrás",
Hevesi szerint "ő a legbergsoníbb értelemben vett költő irodalmunkban". Babits
képével szemben azt is hangsúlyozza, mílyen változatos világot teremtett Petőfi

a maga egyszerűnek látszó eszközeivel. Mítoszok sokaságát alkotta, s megszemélve
sítette szinte az egész világot. "Bizonyára egészséges volt, ha ezt az állandó víziót
el tudta viselni, de aligha volt nyárspolgár" - ezzel a konklúzíóval zárja a Ba
bits-képpel való belső polémiaját.

Külön elemzi Hevesi András Petőfi lírájának egyik legnagyobb értékét. ér
zelmi gazdagságát, fűtöttségét, lendületét. ,.A legcsodálatosabb mutatványokat vég
zi szívével", ezzel a maga teremtette "szersz.ámmal". Szüntelen szenvedéllyel tá
jékozódik az adott világban, "egyre nagyobb, egyre egyetemesebb érzésrnotívumokat
talál: egyenlőség, szabadság. haza. emberiség, és szíve, ez a folyton növekvő, foly
ton gazdaguló szív hovatovább kitágul, az egész tizenkilencedtk századdá". De nem
gyökérzik csak a múltban ez a költészet; modern is, s "aki figyelmesen nézi, egy
új, még csak most tapogatódzó szenvedélyes és játékos emberiség körvonalait fe
dezi fel benne".

Itt míntha egy kicsit szubjektívvé válnék a kép: a "játékos ember", a ,.já
tékos Európa" ekkortájt dívó jelszavai befolyásolták Hevesi Andrást, amikor Pe
tőfi tudatos komolyságát is ebből a nézőpontból igyekszik megértetni és magya
rázni.

. Petőfi költészete persze sokkal szenvedélyesebb, egyetemesebb és sokkal mé
Iyebben gyökérzik az adott kor valóságában, semhogy időszerűsitett írodalomszocio
Iógiai szempontok kizárólagos igazolásául szelgálhatna. Politíkuma, forradalmisága
hamarosan ismét rnintájává válik a második világháború poklát sejtő, érző költé
szetünknek. Amikor a Magyar Csillagban Sőtér István visszaidézi a márciusi na
pokat, s Petőfi Jókaival való barátságát, illetve ennek a kései Jókai regényvilágá
ban való tükröződését vizsgálja, pszichológiai és filológiai elemzés finom szőveté

ben rnegvíllantja a márciusi gondolat igazi időszerűségét is; megállapítva, hogy Jó
kai magának is mítoszt teremtett Petőfivel, de hozzáteszi azt is: "Legalább annyira
teremtette magának e mítoszt, mínt mlnékünk ; de neki is ugyanannyira volt szük
sége rá, mint a nemzetnek. Mert a nemzet azon a napon ugyanúgy felelt, mínt
.Iókaí, s ma is talán, vétkeink között, az akkori feleletre annyira dermedt szájjal,
annak a napnak üdvösségéből élünk."

Tarnóczy Zoltán: T é l
(tusrajz)

30


