
A VERSEGHY-PETÖFI EMLÉKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ SZAVAI *

Egy kiállítás megnyitása mindig ünnep. A hétköznapok rohanásában ilyen-
kor egy-egy percre megállunk és tisztelgünk azok előtt, akiknek munkásságáról
képekben és szavakban megemlékezünk. A tablókon összegeződnek az életművek,
együtt az alkotás és amit életükben a mindennapi szeretet nem adott, vagy nem
adhatott meg egyeseknek, azt pótolja - ha pótolhatja - a kiállítás anyaga, ráirá-
nyítva a figyelmet arra, amire kell, hogy odafigyeljünk.

Egy nép erejének az is éltető eleme, forrása, hogy hagyományait úgy hasz-
nálja fel, hogy megtartja azt, ami időtálló belőle és túlhalad azon, ami érvényét
vesztette. Szorgos emberek munkája nyomán így jött létre e nemes veretű, elkép-
zelésében is újszerű Verseghy és Petőfi együttes kiállítás.

Mi köti össze történelmünk e két alakját? Az évforduló és a társadalmi,
gondolati fejlődés sajátos egymásutánja.

Holnap lesz 150 éve, hogy 1822. december 15-én utolsó útjára kísérték
városunk nagy szülöttjét, Verseghy Ferencet, a felvilágosodás íróját, nyelvújító-
ját és talán érdemtelenül elfelejtett filozófusát. Néhány hét múlva pedig szinten
másfél évszázada lesz annak, hogy 1922 szilveszterén, vagy 1823 első napján
meglátta a napvilágot Petőfi Sándor, a lánglelkű forradalmárköltő, a XIX. század
nagy szellemóriása, a világirodalom jellegzetes magyar, de egyben nemzetközi
egyénisége.

Ezzel a kiállítással egyaránt szeretnénk leróni tiszteletünket Verseghy elölt,
akiben a felvilágosodás nagysága és gyöngesége is megtalálható, és Petőfi előtt,
akinek hite a szabadságban, lelkesedése a forradalomért, szinte egyedülálló he-
lyet biztosít neki az 1848-as magyar szabadságharc történetében.

Életük azonossága, hogy mindkettőjüket a francia forradalom lelkesítette
és vezette el országuk és népük szomorú helyzetének felismeréséig. Egyformán
fűtötte őket a jobbra törés, népük felemelkedésének az akarása, de a kor, amely-
ben éltek, más-más irányt szabott törekvésüknek. A szabadságot egyformán óhajt-
ják, de helyzetüknél fogva nem egyformán áldoznak érte.

Verseghy így ír:

„Legnagyobb kincs a szabadság!
yérrel szerzik azt a nemzetek;
Én is benned szép szabadság
Véghetetlen kincset tisztelek.

* Elhangzott Szolnokon, 1972. december 14-én. a Verseghy Tudományos Napok kereté-
ben, a Damjanich Múzeumban rendezett kiállítás megnyitójaként (Szerk.)



De így folytaíja:
Add szerelmes Laura, nékem
A te szívedet,
S im legottan elcserélem
E nagy kincsemet".

És ki nem tudná, hogy Petőfi viszont a forradalomért fenntartás nélkül lel-
kesedik és nem fél ezt az utat végigjárni. Türelmetlen szenvedélyességgel kívánja
a szabadságot, melyért mindent hajlandó feláldozni, mondván:

„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet."

A történelem furcsa játéka és a magyar körülmények szomorú ténye, hogy
az újért tiszta szívvel lelkesedő Verseghy életében a felvilágosodás, az ellen-
állási mozgalom, a forradalmi és reakciós erők kuszán bonyolódnak. Ö maga
szubjektíve nem volt forradalmár, még akkor sem, ha a forradalom előkészíté-
sének egyik fő fegyverét - a felvilágosodást - adta. Neki az ész világossága az,
mely meghozza majd az emberiségnek és közte a magyar népnek is a jobb jövőt,
az igazságosabb, emberibb világot.

Petőfi is ezt akarta: az igazságosabb, emberibb világot. Mi az, ami nála
mégis több? Az, hogy ő nemzete jövőjét nemcsak az ész világosságával, hanem
a forradalom győzelmével látta biztosítottnak.

Ha más-más módon is, de mindkettőjük életében és munkásságában meg-
található a nemzeti és nemzetközi haladás összekapcsolódása. Verseghy eszme-
világa jól ötvöződött a francia felvilágosodással, így sajátosan kapcsolódott a
nemzetközi haladáshoz. Tanult Voltairetől, Montcsquieutől, Rousseautól, Diderot-
tól. Petőfi még népe szabadságával együtt a világszabadságért is tudatosan har-
colt, mondván:

„A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent Világszabadság!"

Most, e közös kiállítással is tisztelettel adózunk példát mutató emléküknek.
Ezt azért tesszük és tehetjük, mert mindkettőjük élete, munkássága 150 év táv-
latából is mutatja: a nemzet felemelkedéséért harcolni csak úgy lehet eredménye-
sen, ha nem tévesztünk utat, ha a nemzetközi haladás útjelző tábláit szem előtt
tartjuk és nem felejtjük el, hogy a nemzetközi haladástól független nemzeti előre-
lépés csak illuzórikusán lehet, de ténylegesen nem.

Verseghy nagyságán semmit sem kisebbít, hogy élete alkonyán elhalványult
nála az a felvilágosodás, melynek ifjúkorában lelkes hirdetője, bátor harcosa volt.
így lett öregkorára hagyományos eszmék szolid szószólója, a lexikonok bölcs szer-
kesztője. Végsősoron ezzel mintegy követte tisztelt elődjének, egyik szellemi
inspirálójának, a francia Montesquieunek sorsát. Nem értette és talán nem is
érthette meg, hogy az igazi hazaszeretet, az igazi emberszeretet csak a kikény-
szerített harc könyörtelen végigvívása lehet. Ezt értette meg viszont Petőfi - igaz,



hogy jó néhány évtizeddel később -, amikor a toll mellé a fegyvert is megragadta
a szent szabadság kivívására. Így jutott el Petőfi a XVIII. században elindult
felvilágosodás nyomán a több, mint fél évszázadig tartó általános fejlődési folya-
mat csúcsára, így lett több, mint elődei és több, mint kortársai.

A kiállítás rendezőinek sajátos törekvése, hogy a válogatással, a hangsú-
lyokkal is érzékeltessék: Verseghy és Petőfi világnézeti fejlődése - ha nem is
egyforma intenzitással - követte koruk filozófiáját. Verseghy a francia felvilá-
gosítókat és a mechanikus materialistákat olvasva észrevette, mint tépi szét év-
ezredes biilncseit a filozófia és hogyan válik a teológia szolgáló leányából az ész
filozófiájává. Látta, hogy a francia forradalom megváltoztatta az öröknek vélt
rendet. És ő, a pap, lelkes kertésze lesz ennek az új palántának, a felvilágosodás
filozófiájának. Az észbe vetett hite mély humanizmussal párosult. Vallja, hogy
az ember „be tud hatolni eszével a világnak legmélyebb részeibe". Ezt fejezi ki
egyik polémiájában is, amikor írja:

„Többre becsülöm én a tar valóságot,
Mint a felségesen kongó hazugságot,
Mely megrontja bennünk a bölcs józanságot".

Erről a filozófiai alapról bírálja az elmaradott magyar viszonyokat. így válik
ő maga is az emberi gondolkodás egyik nagy és szép jelenségévé. A felvilágoso-
dás és a nyelvművelés a nemzeti felemelkedés érdekében összefonódik nála. Ezzel
a jövő harcainak megvívásáért, a közös magyar kultúráért indult küzdelem tisztelt
részesévé válik.

ítéletünk - a kései utódok ítélete - akkor helyes, ha azt nézzük és értékel-
jük benne, ami újat, haladót adott korában és nem azt, hogy mit adhatott volna
még. Hiszen ő olyasmivel járult hozzá a haladás ügyéhez, amely gazdagabbá
tette a világszemléletet és elősegítette a továbblépés új formáinak keresését.

Évtizedekkel később, a nyugat-európai forradalmi mozgalmak hatására
Petőfi fejlődése is erről az alapról indul és lép tovább a világforradalom szem-
leletéhez, a néptömegek történelmet formáló erejének a felismeréséhez, amikor
megfogalmazza:

„Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!"

A kiállítás önmagáért beszél. A szavak kopottá halványulnak az írott em-
lékek előtt, melyek mutatják, hogy Verseghy őszintén hitt a felvilágosodásban,
a szellemi haladásban. Azt is hűen tükrözik, hogy Petőfi költészetében elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódott a szépség és a forradalom. Emlékük őrzése úgy
lesz teljes és igaz, ha a kiállítás ünnepi képei, az emlékezés virágai mellett a hét-
köznapok során sem feledjük Verseghy és Petőfi közös üzenetét: Emberségünk,
hazafiságunk, hagyománytiszteletünk akkor teljes, ha szemléletünkben, magatar-
tásunkban, cselekedetünkben nem felejtjük: igazi nemzeti felemelkedés csak a
nemzetközi haladással együtt menetelve lehetséges. Ez ma a szocializmus világ-
hódító útja.

E gondolatokkal a kiállítást megnyitom.

Dr. Majoros Károly


