
TELEVÍZIÓ 

Az  ünnepelt  
Illyés  —  tűnődő  jóslat  formájában  

—  tett  egy  furcsa,  de  bölcs  javasla-
tot: „ . . .  ha  egykor  az  emberiségnek  
lesz  erkölcsi  ereje,  hogy  az  ősök  vi-
tézi  tetteinek  színhelye  után  okulá-
sul  a  gyalázat  helyén  is  emlékmű-
vet  emel,  az  országban  az  egyik  leg-
magasabb  oszlop  Szabadszállásnak  
jut." 

Az  oszlop  nem  készült  el.  Helyet-
te  Illyés  megírta  Petőfi  szabadszál-
lási  bukásának  drámáját.  

Petőfi  azonban  nem  Szabadszállá-
son  bukott  meg,  hanem  Pesten.  Nem  
a  júniusi  választásokon,  hanem  már  
májusban. 

A  „Nincsen  többé  szeretett  ki-
rály!"  szavakkal  kezdődött,  március  
végén.  Az  ország  többsége  azonban  
még  szerette  királyát.  A  vörös  sza-
lagok  kitűzésével  folytatódott.  A  fő-
város  polgárai  azonban  megverték  és  
szétkergették  a  vörös  szalagok  vi-
selőit. Az  április  5-i  népgyűlésen  Pe-
tőfi  már  nem  beszélhetett.  Május  
10-én  már  karddal  kaszabolták  a  
tüntető  fiatalokat.  Petőfi  még  vissza-
ütött:  „Kutyámat  sem  bíznám  ily  
minisztériumra."  De ezt  már  egyedül  
kiáltotta. 

Petőfi  királyellenes  versére  fűzfa-
poéták  replikáztak.  

Megkonduland,  hűtelen,  fölötted,  
Mit  megingatsz,  a  halálharang;  

Egy  hű  nemzet  ennyi  sérelemről  
Hozzá  illő  büntetést  adand.  

Addig  miüió  Magyar  szivében  
Borzadást  szül  átkos  éneked,  

S  kebleinkben  hon s király  szerelme  
Föllobog,  mi  téged  eltemet.  

Ne  tévessze  meg  az  utókort,  hogy  
a  versben  vívók  nem  azonos  súly-
csoportban  vívtak.  Petőfinek  komoly  
ellenfelei  voltak:  politikusok.  Ápri-
lis  22-én  Kazinczy  Gábor  vezércikk-
ben  támadta  politikáját,  aztán  a  

Pesti  Hírlap  szinte  naponta,  s  gú-
nyolódva.  Kioktatta  Vörösmarty  is.  
Perczel  Mór  ügynöke  büntetlenül  le-
hazaárulózhatta  —  a  Pilvaxban!  A  
Marczius  Tizenötödikét  országszerte  
megégették,  a  kormány  elkobozta,  
perbe  fogta.  Május  14-én  Batthyány  
statáriumot  akart  elrendelni  Pető-
fiék  ellen.  A  költő-politikust  legkö-
zelebbi  barátai  is  elhagyták,  magá-
ra  maradt.  A  választási  küzdelembe  
úgy  indult,  hogy  semmi  esélye  sem  
volt.  Szabadszállás  már  csak  a  ko-
rábbi  országos  bukás  következmé-
nye. 

Mindez  nem  kerülte  el  Illyés  fi-
gyelmét,  hisz  ezt  írta  e  sorsdöntő  
májusról:  „Nem  népszerűtlenségé-
nek  mélypontja  ez,  hanem  talán  
egész  elmúlt  és  még  hátralevő  éle-
téé,  beleértve  a  segesvári  futást  is."  

E  felismeréstől  vezettetve  Illyés  
nagyon  helyesen  úgy  döntött:  nem  
éri  be  a  könnyen  formálható —  mert  
Petőfitől  színesen  leírt  —  szabadszál-
lási  kudarc  földolgozásával,  hanem a  
drámát  a  májusi  mélypontról  in-
dítja  el.  

Az  életrajzíró  életlátásához  képest  
azonban  a  drámaíró  visszalépett.  A  
darab  ironikus  címe  nem  a  bukást,  
hanem  csak  az  ünnepeltség  ellen-
tétét:  a  népszerűtlenséget  idézi  fel.  
Az  ellentétnek  ezen  a  szintjén a  tra-
gédia  nem  fogalmazható  meg,  nem  
jöhet  létre  igazi  összecsapás.  Ahhoz  
a  népszerűségnél  nagyobb  tét  s  ko-
molyabb  ellenfelek  kellenének.  A  té-
vénéző  azonban  csak  arról  értesül,  
hogy  Kemény  Zsigmond  nem  közöl-
te  Petőfi  egy  cikkét,  Jókai  pedig  
folyvást  azzal  gyötri  szerkesztő  kol-
légája  fülét,  hogy  politizálása  miatt  
az  Életképek  előfizetőket  veszít,  s  
mit  szól  ehhez  Frankenburg  Adolf,  
a  laptulajdonos,  aki  a  szedőterem-
ben  türelmetlenül  várja  a  közönség  
kedvére  való  kéziratókat.  Egyrészt:  
Frankenburg  nem  szólt  és  nem  várt  
semmit,  mert  egész  idő  alatt  Bécs-
ben  volt;  másrészt:  a  válság  idején  
Jókai  sem  előfizetők  miatt  izgult,  
hanem  politizált.  Például:  megrótta  
Petőfit  —  már  április  9-én  az  Élet-
képekben  —  azért,  mert  republiká-
nus  költő-barátja  nem  maradt  meg  
„az  elmélet  terén", s filozófiáját nem-
csak  „privát  passzió"-ként  vallotta.  
A  politikus  Jókai  lefokozása  aggódó  
szerkesztővé,  elveszi  a  drámai  erő-



teret  a  képernyő  Petőfije  elől,  meg-
fosztja  attól,  hogy  a  válságos  hely-
zetet  politikailag  végiggondolhassa  
előttünk.  A  valódi  Petőfi  politikus-
ként  harcolt:  megpróbált  kitörni  el-
szigeteltsége  szorításából,  s  evégett  
—  nyilván  szörnyű  lelkitusa  árán  —  
megírta  május  27-i  cikkét  s  benne  
a  gyötrelmes  visszakozó  mondatot:  
„ . . . a  monarchiának van még  jöven-
dője  nálunk,  sőt  mostanában  elke-
rülhetetlen  szükségünk (!) van  r á . . . "  

.  —  megírta,  mert  nem  költői  sze-
szélyből,  hanem  komoly  politikai  
szándékkal  akart  népképviselő  len-
ni,  s  tudta,  hogy  arra  e  visszakozás  
nélkül  a  leghalványabb  reménye  
sincs.  A  tévédarabban  ehelyett  egy  
irracionálisán  bizakodó  Petőfit  lát-
tunk,  aki  vállrándítással  veti  félre  
Jókai  kisszerű  tanácsait,  s  ábrándod  
san  besétál  a  választások  csapdájá-
ba. 

A  darab  májusi  bevezető  taktusa  
tehát  nem  bontakoztatott  ki  igazi  
drámát.  Ezután  az  ismert  szabad-
szállási  jelenetek  kevés  költséggel,  
szegényesen  készült  képei  következ-
nek:  történelmi  leckefölmondás.  Go-
romba  tévedéssel:  hogy  lehetett  a  
kálvinista  esperesre, akinek  a  fia  Pe-
tőfi  ellenjelöltje,  katolikus  reveren-
dát  adni?  

A  harmadik  rész  végre  megmutat-
hatná,  milyen  drámai  belső  küzde-
lem  kellett  ahhoz,  hogy  Petőfiben  a  
csalódott  népvezér  coriolanusi  ha-
ragjának  (s  ráadásul  a  felesége  je-
lenlétében  megalázott  férfi  tehetet-
len  dühének)  fölébe  kerekedjék  a  
politikai  eszélyesség,  mely  képessé  
tette  arra.  hogy  a  rettentő  napról  írt  

beszámolóját  ezekkel  a  szavakkal  
fejezze  be:  „Dicsértessék  a  nép  ne-
ve  most  és  mindörökké!"  A  dráma  
azonban  elmarad  ezúttal  is:  a  jele-
net  passzivitásra  kárhoztatja  Petőfit,  
aki  jobbára  némán  hallgatja  barátja,  
Bankos Károly  oktatását  a  népről  és  
ámítóiról. 

Aztán  újra  Pesten.  Itt  megcsodál-
hatjuk  Illyésnek  azt  a  képességét,  
hogy  úgy  érti,  oly  tökéletes  beleér-
zéssel,  Petőfi  költészetét,  ahogyan  
csak  költő  és  csak  ő  értheti.  Lám,  
Jókainak  sem  fér  a  fejébe,  hogy  a  
Kiskunságban,  a  választási  kudarc  
idején  fogant  politikátlan  vers,  a  za-
vartalan  derűjű  „leíró  költemény"  
politikai  válasz  lehet  —  s  alkalma-
sint  a  legméltóbb,  a  leghősiesebb  —  
mindarra  a szörnyűségre,  amit  a köl-
tőnek  a  kiskunok  közt  meg  kellett  
élnie.  Ha  évente  csak  egy  olyan  
verselemzést,  olyan  versértetést  kap-
nánk,  mint  erről  a  költeményről...  

A  rendező  (Hintsch  György)  dicsé-
retes  igyekezettel  törekedett  drámá-
vá  forrósítani  a  kevéssé  drámai  da-
rabot,  olykor  azonban  beérte  a  tör-
ténelem  illusztrálásával.  A  színészek  
(Szacsvay  László,  Hűvösvölgyi  Ildi-
kó,  Nagy  Gábor,  Juhász  Jácint  —  
Petőfi,  Júlia,  Jókai,  Bankos  Károly  
szerepében)  szépen  mondták  Illyés  
szép  dikcióját;  kár,  hogy  az  illyési  
dikció  időnként  megszakadt,  s  a  sze-
replőknek  társalgás  közben  Petőfi-
idézetekre  kellett  fakadniuk.  Ope-
rettszerű  megoldásök  nem  növelik  a  
történelmi  hitelt.  
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