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A Kisfaludy-Társaság könyvtára.
A Kisfaludy-Társaság könyvtára évek hosszú sora óta
választékos gyűjteménye a hazai szépirodalom színejarának s a világirodalom kimagasló termékeinek, gondós, az eredeti szellemet lehetőleg híven visszatükröző
fordításokban. Czélja a közízlés fejlesztése, a nemzeti szel
lem ápolása, a, magyar nyelv mivelése s az olvasó közönség
nek nemesebb értelemben szórakoztatása.
A ki könyvtárát czéltudatosan, megválasztással akarja
berendezni vagy kiegészíteni, a ki könyves szekrényét
nem csupán szobabútornak tekinti, hanem belső becsét
is mérlegeli, az nem nélkülözheti abban a Kisfaludy -

* Társaság könyvtárát, melynek becse iránt már az a kö
rülmény nyújt biztosítékot, hogy nem üzleti érdek hozta
létre, hanem a Kisfaludy-Társaság ama törekvése, hogy
diszes kiállításban, olcsó áron nyújtsa a közönségnek a
hazai és külföldi irodalom jobb terniékeit. A ki szórakoz
tató olvasmányában a szépet, a jót keresi, bizonyára első
sorban a Kisfaludy-Társaság könyvtárából fogja kielégít
hetni igényeit.

A kapható kötetek jegyzéke a következő:
Aeschylos O resteiá ja. Fordította Csengén János. Második
javított kiadás.
A n tlio lo g ia a1XIX. század franczia lyrájából. Két kötet.
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I.
A Kisfaludy-Tá. aság megbízásából néhány szót kell
írnom Riedlnek e hátrahagyott munkájáról. A meg
bízatást annak köszönhetem, hogy iskolatársa voltam
Riedlnek.
Több mint negyven éve már annak, hogy együtt
hallgattíik az egyetemen Gyulai Pált, midőn először
fejtegette a kathedráról Petőfi költészetét. A ki ismeri
Gyulai eszméit Petőfiről s e könyvet olvassa, észre fogja
venni azoknak mély hatását Riedlre. De nem e hatást
kívánom fejtegetni és nem is akarom összevetni Eiedl
könyvét a most már szép számú Petőfi-monografiákkal.
Eiedl benyomásai oly élénkek, megfigyelései oly gazda
gok, hogy előadásában a már ismert gondolatok is új,
egyéni tartalmat nyernek. Petőfije, noha nincs befejezve,
vonzóan tünteti fel írói egyéniségének jellemző vonásait.
A milieu-elméletnek meggyőződött híve s örömmel
ragadja meg az alkalmat, hogy megrajzolja a korszellem
irányának befolyását Petőfire.
Hiszen Petőfi is «érett gyümölcs a kornak fáján». A kor
fajának növekedését és elágazását nemcsak azért szereti
Riedl bőven leírni, hogy a milieu-elméletet új példával
támogassa, hanem tehetsége is ösztönzi arra, hogy törté
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neti jeleneteket festegessen s hogy jellemző tények cso
portosításával egy kornak lelkét külső színeivel együtt
felvonultassa szemünk előtt. Az illusztráló művész te
hetsége egyesül benne a történetírónak a lényeges iránt
kifejlett érzékével és a filológus kutató gondosságával.
E ritka sajátságok egyesítésével valóban meggyőzi
az olvasót arról, hogy Petőfi érett gyümölcs a kornak
fáján, hogy a kornak nemzeti, demokratikus szelleme és
irodalmának népies iránya az ihlet erejével találkoznak
Petőfi szívében. A midőn a korról beszél, nem csupán a
magyar viszonyokat ismerteti, hanem összekapcsolja
azokat széles kompoziczióban az európai élettel. Nem
elégszik meg az egykorú hatások kimutatásával: meg
figyeli a romanticzizmus és a realizmus kapcsolatát is
Petőfi szellemével. Akihaló és támadó irányok is reá
vetik fényüket e tüneményes jelenségre.
De bármennyire belemerül is Riedl a korszellem fej
tegetésébe, jól tudja és erősen érezteti is az olvasóval,
hogy a kor csak irányát, de nem géni ej ét magyarázza
meg Petőfinek. A költő életének és költészetének kul
csát egyéniségében keresi. Itt azután az illusztráló
korfestő és a filológus történetíró átadja a szót az éles
szemű lélekbúvárnak és a költői lelkű kritikusnak. «Petőfi
lírai nagysága — úgymond — épp abban rejlik, hogy
lényének fővonása, a természetesség, egybevágott ko
rának irodalmi főtendencziájával, a népiességgel. A népköltészetnek és egyéniségének géniusza találkozott.»
Petőfi erkölcstana a természet tiszteletén alapul. Jó,
ami természetes. Etikája erkölcsi naturalizmus. A sza
badságszeretet nála egyéni hajlam volt, melyben az ő
hite szerint a természet parancsa nyilatkozik. Lelki éle
tének második alappillére a «lírai feszültsége Érzelmeinek
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tropikus gazdagságánál és intenzitásánál fogva Petőfi
tipikusan lyrai költő. Annyit érzett rövid életében, mint
más ki férfikorát is átéli. Király az érzelmek birodal
mában. Milyen szenvedélyesen szerette Szendrey Júliát,
a magyar Alföldet, a magyar szabadságot, a magyar
népet. Viharmadár volt, érzelmeinek hullámzásai közt
szeretett lebegni a hullámvölgyekben is kifeszített
szárnnyal. És bármilyen intenzív volt belső élete, a külö
nös az, hogy akaratereje nem gyengült meg. Arczán dacz,
szenvedély, nyugtalanság, hevülékenység és izgatottság
tükröződik. Nagy szeméből pedig valami édes merengés
árad.
Petőfi lelki életének e mesteri rajza után következik
művészetének elemzése. Ez elemzésből a kritikai eszmék
gazdagságát rövid kivonatban nehéz volna összefog
lalni. Az irodalomtörténeti kritika sokszor fogja még
tárgyalni Kiedlnek fejtegetéseit arról, hogy miként fek
tette Petőfi a népdal segítségével új alapokra a ma
gyar költészetet s hogy genreképeinek, szerelmi, forra
dalmi s leíró költeményeinek mik a jellemző sajátságai.
Petőfi lyráját Riedl általános tartalmi műfaji vagy szer
kezeti kategóriák szerint jellemzi, így áttekinthetőbb a
kép, mintha minden egyes költeményen végig menne,
hogy azoknak kapcsolatát kimutassa a költő hangula
tának vagy körülményeinek változásával. Különben
valószínű, hogy egyes költemény csoportok behatóbb
méltatásban részesültek volna, ha Riedl maga készítheti
sajtó alá munkáját.
Petőfi epikájának, drámájának és prózájának mél
tatásában alig érzünk hiányosságot.
Riedl kritikai szemét nem kerüli ki a költői érték
aranya, bármily mélyen rejtőzzék s így természetes, hogy
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kiérzi és kíméletesen meghatározza Petőfi művészetének
gyöngéit is. Lelkesedése nem korlátlan enthusiasmusban
nyilvánul, hanem az igazi műértőnek szavait mérlegelő
módjában. Annál nagyobb súlya van szuperlativusainak.
A Szeptember végénről azt írja, hogy ez Petőfinek legszebb
költeménye, a magyar költészetnek s talán többet mond
hatunk, az emberi szellemnek egyik remeke. Szabadságszeretetében, írja máskor Petőfiről, felülmúlja a világ
nagy lyrikusait, a hazaszeretet legrajongóbb költője a
világirodalomban. Az ilyen ítéletek nem a pillanatnyi
hév szülöttei és fennmaradnak az emlékezetben.
Eiedl sohasem fárasztó; elmés vagy szemléletes,
világosan fejtegető néha a bőségig, de klasszikus tömör
ségre is emelkedik. «Lelke, — mondja Petőfiről — soha
sem üres, sohasem közömbös: zengő érzelemé A két
utolsó szóban egész gondolatsor van összesűrítve. Sárosy
Gyuláról írja, hogy ((inkább élénk és tüzes verselő,
semmint költő». Egész jellemrajz egyetlen mondatban.
Petőfit összehasonlítva Vörösmartyval ezt írja: «Petőfi
lyrája egyszersmind életrajza; Vörösmarty lyrája ellen
ben nem életének, hanem ihletének története*. Milyen
sokat mond ez antitézis.
Munkájának töredékes voltát leginkább az életrajzi
részben érezzük. Itt csak egy-egy remekművű oszlop
mered felénk és nem győzzük eléggé sajnálni, hogy az
épület félbemaradt.1 Milyen kitűnő az életrajzi fejezetek
1 Vagy talán nem is maradt félbe ? Riedl talán azt hitte,
hogy eleget beszélt Petőfi életéről az előző fejezetekben, most
csak életének legjelentékenyebb fordulatait kell még kiemelnie ?
Nem egészen valószínűtlen feltevés. De akárhogy van, Petőfi
nek folyamatosan elbeszélt életrajza Riedl tollából irodalmi
kincs lett volna.
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közt a Bem és Petőfi czímű. A geniális, de néha szeren
csétlenül merész öreg tábornok, a vén oroszlán mellett
az érte rajongó ifjú költő minő vonzó kép. Bemnek
egyénisége egész irodalmunkban nincs olyan élénk, em
lékezetünkbe vésődő jellemrajzban feltüntetve, mint
Biedl könyvében. És e rajz körül lekötik figyelmün
ket a meglepően találó vonások szabadságharczunk tör
ténetéből. Biedl alaposan ismerte e történetet, kedves
családi hagyományok is ösztönözték annak tanulmá
nyára. És általában a forradalmak története mélyen
érdekelte. Hogy mennyire ismerte lényegüket, mutatja
ez a bölcs mondása : «A forradalom iszonyatos zivatarai
ban a lelkiismeretek könnyen meghasonlanak és nem
csak kötelességet teljesíteni nehéz, de kötelességet is
merni is».
Ne sokat kutassuk azt, hogy mi hiányzik e könyv
ből. örüljünk annak, ami előttünk van. Az olvasó, a ki
bizonyára mohó érdeklődéssel fogja végiglapozni a
könyvet, nem is sejti, hogy mennyi munkájába ke
rült Sikabonyi Antalnak a könyv egyes fejezeteit szét
szórt jegyzetekből összeszerkesztenie. Hiányzik néhol a
mester simító kezének nyoma, de a töredékek mégis úgy
vannak összeállítva, hogy alig van szó a könyvben, mely
nem Biedltől származik. Sikabonyinak ez az odaadó
buzgalma jellemző példája annak a nem könnyen múló
lelkesedésnek, melyet Biedl tanítványaiban felbírt éb
reszteni. Valóban nehéz is volna Biedlt elfelejteni. Petőfi
ugyan azt írja egyik úti levelében, ahol hírnevének
fennmaradásáról elmélkedik, «hogy a magyar különösen
szeret felejteni, azért nem "fog az ő emléke sem fennmaradni)).
De ebben talán csalódott a mindig igazat jósló vates.

/
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A százados emlékünnep pompája bizonyítja, hogy
Petőfit nem feledte el nemzete. Igaza lesz Biedlnek
abban is, hogy a szétszakított magyarságot Petőfi és
Arany úgy fogják összekapcsolni, a mint Goethe, Schiller
és Dante egységbe forrasztották a széttépett német
és olasz nemzeteket. És a míg Petőfi él a magyar nem
zet emlékezetében, Biedl e könyvének is lesznek hálás
olvasói.
Angyal Dávid.
II.
Szomorúságunk napjaiban megnyugtató ünnepi ese
ménye az irodalomnak: Biedl Frigyes Petőfi-könyve.
A síron túlról szól hozzánk az alig egy éve elköl
tözött nagy írónak csendes, bölcs szava.
De eseménynél, ünnepnél még valamivel több e
könyv. Fájdalmas emlékezés az itt hagyott barátok
nak, tisztelőknek, tanítványoknak.
Emlékeztető arra az ürességre, a melyet halála után
egyre jobban érzünk s a melyet igazában csak akkor
tudunk majd megmérni, ha valamennyi munkája, össze
gyűjtve, megjelenik. S ez a fájdalom most sajog fel leg
mélyebbről : nincs többé, a ki e Petőfi-könyvet befejezze,
nem lesz többé, ki annyi költői érzékkel, annyi szeretet
tel, annyi tudással írjon és tanítson tisztán látni, tisztán
érezni.
Sokak előtt nem volt titok, hogy Biedl Frigyes
könyvet ír Petőfiről. Évek hosszú során ki is adott egyegy kis tanulmányt. A kéziratból részleteket is felolva
sott. Hogy azonban valójában mennyire haladt a mun
kában, azt nem tudta senki. Ez csak halála után derült
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ki, midőn íróasztala fiókjaiból előkerült a nagy csomó
kézirat.
Szorongó érzés fogja el e sorok írójá t: vájjon jo 
gosult-e bárki is egy töredékes, posthumus munkát ki
adni, akkor, a mikor a szerző azon még hosszan, sokat
dolgozott volna? Egy munka első vázlatán, még ha írója
nem a leglelkiismeretesehb is, sok változás esik, mire
kiadásra megérik. Már pedig Eiedl Frigyes Petőfi-kézirata
első vázlat: nagy tömeg, részben rendezett fejezet,
részben rendezetlen, számozatlan lapokra vetett jegyzet
és sok-sok kis színes czédulára rögzített megjegyzés.
Bizonyos, hogy javítani rajtok, megrostálni őket,
mérlegre vetni az egyes, sebtiben odavetett mondatokat,
a nagy, hatalmas kéziratot egészszé tömöríteni: egyesegyedül a szerző hivatott.
Arany János-könyvéhez hasonló könyvet írni Petőfi
ről : ez volt Biedlnek egyik legnemesebb becsvágya.
Ifjú korában az öregedő Arany volt álmainak tárgya;
hajlott, beteges korában az ifjú Petőfi foglalta le egész
lelkivilágát.
Magányos szívének minden szerető kisugárzásával
vette körül Petőfit. Az elmúlt nyolcz esztendő rette
netességei, egyéni csapásai (édesanyja halála, saját be
tegeskedése) azonban megzavarták lelke nyugalmát és
tárgyába többé nem tudott elmerülni.
így keletkeztek a tollal odavetett sorok, melyek
nek hézagjait később irónnal töltötte ki, vagy megfor
dítva. Félbehagyott mondatok, ismétlések. Idézetek és
kihagyott részek, melyeket később szándékozott kiegé
szíteni. Utalások, a nélkül, hogy az utalás pontos volna.
Hevenyészett szavak, ötletek, a melyekből kitetszik,
hogy máskor készült őket gondolatokká fejleszteni.
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Mindezek megannyi beszédes jelei a küzdelemnek:
az élet fojtogató szörnyűségeivel, melyek úgy szívének
estek (ez idő tájban írta egy levelében: «rongyosan,
éhezve, fázva élünk»); múzsájával (mert «múzsa» volt
ennek a nagy tudósnak az ihletője), mely a munka
befejezése felé ösztökélte; a munka lázával, mely éj
félekig az íróasztalánál tartotta a két kórház között
eltelt rövid időben is, mikor úgy bíztunk felgyógyulásá
ban ; és a test lázával, mely egyre súlyosbodott s kér
lelhetetlenül vitte a sír felé. És a'sorok mind reszketőbbekké, kuszáltabbakká váltak, s — mily keserű
iróniája a sorsnak, — mind melegebbekké és színeseb
bekké is. De e sietésben mintha már-már benne lenne
az aggodalom is : vájjon elkészül-e?
Talán hogy mindezt a küzdelmet leplezze, nem mu
tatta kéziratát még legjobb barátainak sem : mint a
hogy lelki bajairól, testi fájdalmairól sem szeretett be
szélni soha.
Aligha fordult meg lelkében Arany János szomorú
évődése a halállal: «És ne haljak meg mint koldus, Aki
semmit sem hagyott.))
Bízott felgyógyulásában. Dédelgetett vágya volt, hogy
megválik egyetemi kathedrájától s valamelyik kis, ten
gerparti olasz városkában telepedik le, a hol befejezheti
majd félbehagyott kéziratait. Egyetlenegyszer szállta
meg mélyebb rezignáció. «Nem az fáj, — mondotta, —
hogy menni kell, menni, hanem, hogy annyi mindent fél
ben kell hagyni.D
De ez is azt m utatja: arra nem gondolt, hogy kéz
iratai így félbehagyottan valaha meg is jelenjenek.
*
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Mi okolja hát meg mégis a megjelenést?
Az időszeíűség? Magában nem elég. Hogy a kifejtett
gondolatok, megjegyzések, annyi tanulsággal s hatással
lehetnek nyomasztó jelenünkre? Még nem jogczím, hogy
hozzá lehessen nyúlni egy félbemaradt munkához. Hogy
Riedlnek minden, még hevenyészett sora is az iroda
lomé? Igen, talán ez, bár így megfogalmazva még sem
födi egészen a gondolatot. Az irodalom nem lehet zsar
nok. Mindenkép valami kegyetlenség van abban, ha egy
munka a nyilvánosságra kényszerül, úgy és abban a for
mában, a mint írója azt még nem szánta nyilvánosság
nak. Alább, magáról a munkáról szólva pár szót, talán
feleletet kapunk e kérdésre.
Mik voltak szempontjaim a kézirat rendezésénél?
A kézirattömeg öt részre volt osztható. 1. Általános
jellemzés (bevezetés, hatásók, egyénisége stb.); 2. Élete;
3. Művészete ; 4. Egyes művei (bezárva a befejezéssel);
5. Apró szétszórt jegyzetek, czédulák. Az egésznek terve
megvolt, a tartalomjegyzéket maga Riedl írta. Az 1. szám
alatt jelzett részt I —VIII, a 8. számút pedig X III—X V I
fejezetre osztotta. E fejezetek mellé odajegyezte : «kész».
A közbenső, általam 2. szám alatt jelzett «Á'iefé»-nek
négy (IX —X II) fejezetet szánt. Ide azt jegyezte : Ez
hiányzik. A Művészete czímű résznek utolsó, X V I., feje
zete után (ezt a csoportot fentebb 4. szám alatt jeleztem)
a következő czímeket írta a tartalomjegyzékben, fejezet
számok megjelölése nélkül: Epikus művei, Drámái,
Prózája, Befejezés. Ezek mellé nem jegyzett semmit. Az
Élete s ezek az utolsó fejezetek a legtöredékesebbek, nagy
részben számozatlan, rendezetlen lapokból állnak. Egybe
állításukkor magamra voltam utalva. Az 5. csoportba
osztott apró jegyzetekből, czédulákból a felhasználható-

12

kát az egyes fejezetekbe illesztettem bele. Némely fel
jegyzésre maga Riedl írta rá, hogy melyik hová tartozik.
Akadtam egy kartonlapra, a melyre a kötet végére szánt
jegyzetek czímeit írta, már reszkető kézzel, élete vége
felé; ez úgy tűnik fel, mint utalás olyan dolgokra, me
lyek megvannak. Ezeket a jegyzeteket azonban a kézirat
csomóban nem találtam. (Sajnos, több jel mutat arra,
hogy a kéziratnak egyéb részei is elkallódtak valahogy.)
A czímüket ide írom, hogy ha netalán valamikor előke
rülnének, egy újabh kiadásban e nyomon pótolhatók
legyenek. A czímek következők: 1. Jókai lakomája
a Múzeumban. 2. Vakot Imre premiéreje. 3. A Kappel
leány története. 4. Ellentmondások Petőfi haláláról. 5. Mú
zeumi lépcső. 6. Meltzl Hugó számításai. — «A Múzeumi
lépcsős kérdésével (Petőfi márcz. 15-iki szavalata), tu
dom, sokat foglalkozott. Erről egészen új, meglepő fel
fogása volt. Egyes, fejezetekbe szorosan be nem illeszt
hető, kisebb feljegyzéseket, mint jegyzeteket, az oldalak
végére tettem. A kis, színes czédulák közül kevés volt
felhasználható. Rajtuk csupa töredékes mondat, gondo
latkeltő szó; csak írójuk számára sokatmondók és be
szédesek. Egyikét-másikát ki is kellett egészíteni. Ter
mészetesen a «Kész>> jelző, az egyes fejezetek mellett,
az elkészülés első egybefoglalását jelentette. Itt is sok
utaló, számozatlan, rendezetlen lap akadt.
Ilyenformán figyelemmel lehetett kisérni a munka
vajúdását, megszületését, készülését. A főszempontok
maguktól adódtak: mindenben az író önkénytelen út
mutatásait követni, mindent felhasználni, a mit lehet,
változtatni semmit, javítani csak a legszükségesebbet.
Csak ott és annyit simítottam, lehetően beleélve maga
mat az író javításaiba, a hol és a mennyit az értelemnek,
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a stílus eredeti bélyegének sérelme nélkül, sokszor magá
nak az értelemnek kedvéért, lehetett vagy kellett tenni.
Azonban inkább törlés, mint betoldás volt az irányadó.
Ha sok helyen némi retouche mutatkozott is szükséges
nek, az sehol sem érintette a kép hűségét. S ha zökkenés
és pongyolaság mégis maradt: az az én hibám; kegyele
tem azonban úgy vélte jónak, inkább maradjon meg
néhol a szövegben a zökkenés és a pongyolaság, sem
hogy a simítás idegen kéz nyomát mutassa, még ha
az olvasónak talán fel sem tűnnék. Az életrajzra nézve
először úgy gondoltam, hogy a meglévő részeket kiegészí
tem egyetemi előadásaiból. Azonban az előadások e részé
ben, a tárgy természeténél fogva, közismert adatok van
nak tárgyalva, melyek kézikönyvekben is feltalálhatók.
Ezért úgy véltem mégis: maradjanak meg a kidolgo
zott részek töredéknek, mint megannyi ragyogó eszme
szilánkjai egy-egy életkérdés fejtegetésének, semhogy el
merüljenek az életrajz terjedelmességében; ez az egyes
fejezetek aránytalanságát is csak növelte volna. A könyv
beosztásán pedig annyiban változtattam, hogy az Élete
czímű fejezetet nem a közepére tettem, a mint Eiedl ter
vezte, I X —X II. fejezetbe, hanem a végére, mivel egészé
ben s részeiben is töredék.
Talán egy munkára sem illett még jobban Péterfy
Jenőnek, Riedl legjobb barátjának meghatározása az
essayről, mint erre a könyvre : «költői ihletű gondolkozó
rapszódián). Elmélyült rapszódia e k ön yv; benne egy
nagy szellemnek «eredeti kitekintése)) tárgyára, mely
egész életén át foglalkoztatta, mint Toldi szerelme Arany
Jánost. (Régebbi, kisebb Petőfi-tanulmányai közül is
több beleolvasztódott a könyvbe.)
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Eiedl Petőfije a magyar irodalom egyik legszebb
torzója. Ha a háború nem jö n : talán minden irodalmak
egyik legszebb tudományos könyve. Nála fejlődés, még
Arany Jánosa, után is. így csak torzó. De a remekmű
minden sorában, minden ecsetvonásában mesterére vall.
Rodinnél nem csak a lélek gondolkodik vagy szenved,
hanem az izom i s ; nála ebhen is feltalálhatni a
lélek tükrét. Nemcsak az arcz beszél, hanem a csonka
törzs is.
ím e : egy huszonhat éves korában eltűnt egész em
ber. Eóla egy könyv, — stilszerű a költőhöz. Meg
szakadt, befejezetlen ez is, de gondolatainak súlyá
val így is méltó reprezentáns a Petőfi-centenariumban.
Utolsó éveiben, midőn testi bajainak s lelki diszhar
móniáinak súlya alatt megroppant s mind jobban köze
ledett hozzá a nagy Csönd, — hallása egyre gyengült, —
sokszor úgy látszott, bármily fájó ellenmondásnak tet
szett i s : ez a csönd volt menedéke a mai élet kínos
lármájában. S mikor leszállt ennek a csöndnek mély
ségébe, hol más a szavak, gondolatok akusztikája: új
fény tárult eléje, a szavak új jelentőséget nyertek, a
tények új symbolumoknak váltak forrásává. Talán
csak a csöndnek e mély világából tudta felhozni,
mint a drágagyöngyök halásza, a csillogó elemzéseknek,
jelentős szavaknak, érzékeny magyarázatoknak kincseit.
Rapszodikus Petőfi-könyvében gondolatait azon friss
harmatosán látjuk, a mint e mélységből felmerültek.
E küzdelmekkel teli könyve mutatja legvilágosab
ban, mily erős lélek lakozott a gyönge testben. Mikor
ír, megenyhül élettől sújtott pesszimizmusa, ilyenkor
megittasul a szépségektől, a körülöttünk hullámzó meg
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annyi titokzatosságtól, s tágra nyílt szemmel, — mint
a renaissance mesterei, — nagy vásznon, sok színnel,
óriási távlatokkal dolgozik, kihallgatja a szereplőket, s
nem csak a hőst, nem csak a körülötte élőket idézi elénk,
hanem a művész mély ösztönösségével az egész kort
jeleníti meg, — odafestve saját magát is a kép sarkába,
a hol azonban már a skepticizmus félhomálya borong.
Ragyognak a szavak, de nem a díszért, nem is egyedül
a jellemzésért, hanem egyesegyedül az igazságért. így,
midőn Petőfi költeményei fölé hajolva kalauzol: nem
csak azt látjuk, a mit e kristályos mély víz csöndjéből
felhoz számunkra, hanem látjuk és élvezzük e tiszta
tükörben az ő oly szeretetreméltó képét is.
Mint bolyongásai kedves helyén, a Tátrában, szerette
a széles látóhatárt: könyvében is egy-egy magas, kilátó
gondolatot keres, a honnan tárgya körül a legtágabb
horizonra esik pillantása. Lelkettágító érzés: a mint
könnyedén, szabadon magyarázza a mi szemünknek
szokatlan, nagy látókör szépségeit; figyelmét azonban
azért mindig tárgyára irányítja, bár a szétszórt köznapi
dolgokat is játszi ünnepélyességgel ruházza fel. S akkor
is, a mikor már a völgybe ereszkedünk, a messzi tájak
velünk haladnak: az ő széles látóköre kisér bennünket
végig. Ebben a könyvben nem csak Petőfi korának, ha
nem Riedl sziveverésén át korunknak is érezzük a szív
verését.
Hogy néhol pongyola? Egyenetlen? Igen. De a
pongyolább oldalakat is megszépíti mindenütt az igazság
ereje. Stílusán látszik az izgalom heve, mely elfogja, a
mint egy-egy igazság megnyilatkozik előtte. Ám ezt a
«pongyola» stílust másutt a legtökéletesebb próza
váltja fel.
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Néhol csak a gondolat árnyékából következtethetünk
a gondolat méreteire. A szavakat a köznapi burokból ki
kell fejteni, hogy kipattanjanak érzései. A gondolat
szinte kiugrik a mondat Prokrustes-ágyából. Tömörsége
húzódozott minden fölös szótól, — ezért is dolgozott
lassan. De ez a tömörség sehol sem mutatja a munka
verejtékét, csupán a munka ihletettségét.
Sok helyütt nincs meg az összekötő lánczszem. De
azért a legtöredékesebb fejezetek is világosan mutatják
a tények összefüggését. Az igaz szavaknak fényök van,
a mely messzire megvilágítja a tárgyat. S ezt a fényt az
igaz tudós meleg szívének eruptív lángja veti a szavakra.
Ma mindent napjaink képére faragunk. Ő egészséges
érzékkel visszaállítja a dolgok eredeti értelmét. Nem a
má-nak a tudósa, a mint hogy Petőfi sem egy kornak,
egy kasztnak a költője. Talán ép ezért van teljes benső
harmónia a könyvben: nem elég a szem, a kritikai
bonczoló kés, sőt a költői megértés sem, — lélek kell
ahhoz, hogy valaki az életben és az élet egyes megnyil •
vánulásaiban, a költői életben és a költői élet munkás
ságában az egységet meglássa és azt közölni is tudja
velünk. Talán csak ő, a ki oly tiszta fejjel ítélt korunk
mozgalmairól, mint csak igen kevesen, tudta magát
úgy beleélni az elmúlt század levegőjébe, tudta a tudós
eszközeinek gazdagságával, a páratlan sokoldalúság egy
szerűségével, a tények beszédes csoportosításával annyira
közelünkbe hozni a kort, hogy teljes valóságában fel
táruljon előttünk az a nagyszerű csuda, a melyet Petőfi
nek nevezünk. Az elfogulatlanság nem időhöz, — szív
hez van kötve. Riedlben a tudós játszik a művész
idegén. Ezért zengett és zeng tovább is mindig hangjá
ban valami mély ájtatosság.
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S úgy látszik, gondolatainak, érzéseinek Petőfi volt
legméltóbb társa. Néhol annyira vele érez, hogy szinte
nem tudjuk: Riedl beszél-e hozzánk vagy Petőfi?
De mindkettejük szavát, a mint megelevenítik egy
más szellemalakját, ma sokszoros áhítattal kell hall
gatnunk.
Budapest, 1922 deczember havában.
Sikabonyi Antal,

Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.
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I. A SZERZŐ ELŐSZAVA.
A magyar szabadságháborúnak alkonyán egyik két
ségbeesett elszánt csatában, mely honvédeink iszonyatos
lemészárolásával végződött, elesett a magyar hadvezér
szárnysegédje is, egy huszonhat éves őrnagy, kinek holt
testét azután, úgy mint sok más társáét, fel sem ismer
ték. Ennek a fiatal honvédtisztnek, ki, a tömegsírba
dobva, örökre eltűnt, volt azonban a többi elesettel
szemben egy rendkívüli adománya, mely termékeiben
örökre fenmarad. Ez a csodás adomány abban rejlett,
hogy minden érzelmét és indulatát úgy tudta leírni,
hogy — ha azután más olvassa — a szavak a papiros
tól elválnak, és egyszerre csak bűvös erővel, visszhangot
és gyönyört keltve átömlenek az olvasó belsejébe, ismét
életre kelnek az idegen lélekben.
Petőfi Sándor szívzajlásának vibrációi ép ezért tovább
fognak rezegni időn és téren át, tovább fognak rezegni
milliók lelkében, még évszázadok, sőt évezredek múlva
is, távol országokban, melyeknek ő tán nevét sem is
merte, jövendő korszakokban, melyeket ma még csak
vágyó képzeletünk fest.
E könyvben meg akarom vizsgálni, minő volt ez a
csodálatos érzelem-közlő tehetség és mily történeti és
egyéni okok magyarázzák.

II. BEVEZETÉS.
Egy apjától kitagadott, tizenhat éves beteg köz
legény, ki — miután a kaszárnyában nehéz munkát vég
zett, a havas udvart söpörte, a lépcsőt súrolta — este
titokban nagy költőket olvas, hogy kiemelkedjék katona
életének poklából, melybe a nyomor hajtotta ; egy a
kollégiumból megugrott vándorszínész, ki éhezve-fázva,
láztól törve vonszolja magát kis batyujával az ország
úton, míg nagy rajongó szemében mindamellett már
ég a jövő dicsőség sejtelme; egy fiatal házas, a koltói
kastély rajongó vendége, ki a hókoszorúzta bérezi tetők
alatt, a virágos őskertben, a költészet és a szerelem
kettős glóriájától övedzve, örök szerelmi hymnusokat
ír; egy merész agitátor, ki a nagy forradalom hajnalán
egy költeményének szavalatával fenséges kalandra ra
gadja ingadozó társait, az egész fővárost: meglepő
rohammal kivívja a magyar nemzet számára a legfonto
sabb szabadságot: a sajtóét.
És végül: egy ifjú honvéd, egy nemes szabadságharcz katonája és költője, kit a sásos Küküllő partján
a fehéregyházi monasztéria-kert mellett hosszú sörényű
lovakon ülő orosz dsidások körülvesznek és lekaszabolnak.
Ezek Petőfi élet-filmjének főjelenetei, melyek rövid
időn leperegtek. Költői működésre a sors csak öt-hat
2*
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évet adott neki. Ezen idő alatt — mint egy új Columbus — megváltoztatja a magyar költői glóbust: felszereli
hajóit, nagy fölfedező útnak indul, küzd a viharos ten
gerrel és lázadó társaival, megváltoztatja a magyar költői
földtekét, csudás újvilágot fedez fel és legjobb barátját,
a Toldi szerzőjét installálja az új Eldorádóba (az Arany
országba) uralkodónak.

m . KORESZMÉK EREJE.
Hogy Petőfi költészetének keletkezését és jellegét
megértsük, ismernünk kell korának eszmeáramlatait,
melyek kényszerítő erővel hatottak reá. Olyan a költé
szete, mint az érett gyümölcs a kornak fáján: termé
szetes fejlemény, mely elő volt készítve és melynek
mint szükségszerű okozatnak be kellett következnie.
Szükségszerű fejlemény, de mindamellett nagy fé
nyességénél fogva mégis csak meglepő, sőt ép Petőfi
talán az egész világirodalomnak legmeglepőbb szellemi
tüneménye. Abban az életkorban, melyben más költők
csak ki kezdenek bontakozni ifjúkori kísérleteikből,
huszonhetedik évében meghal, miután a magyar irodal
mat új irányba terelte és a költészet legmagasabb csúcsát
elérte. Arany ebben az életkorban egyáltalán még fel
sem lépett- irodalmilag. Ha Shakespeare, vagy Arany
huszonhat éves korukban meghalnak, ma senki sem is
merné nevüket.
Petőfi költészetéről az imént azt mondtam, hogy meg
lepő tünemény. Igenis, meglepő mint valamely nagy és
szokatlan természeti tünemény, mint az északi fény, vagy
egy óriás vulkanikus kitörés. Ügy mint a természettudo
mány megfejti ezen természeti jelenségek okát, úgy ke
ressük az irodalomtörténetben azon okokat, melyek
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Petőfi irányát, tehetségének útját megmagyarázzák. Fel
akarjuk fejteni Petőfi költészetének okát.
Hogyan? Petőfi költészetének, például a János Vitéz
nek, vagy — talán legszebb lyrai költeményét említem —
a Szeptember végén czímű költeménynek vannak okai,
akár egy fizikai tüneménynek? Igenis, az irodalmi
tüneményeknek is vannak pontosan megbatározbató
okaik : úgy mint a fizikai jelenségek a természeti erőktől
függnek, úgy függnek az irodalmiak az eszme-erőktől.
Bennünket folyton környékez a természeti erők műkö
dése. Ha például felmegyünk a Gellért-hegyre, magunk
alatt látjuk hömpölyögni a Duna sárgás, fejedelmi árját:
az óriás folyam e vidéken ömlik évezredek, tán százezredek óta. Ez a nehézkedési erő műve, melynek ismét világ
egyetemi hatását látom, ha éjjel az égre tekintek: ott
kerengenék örökön-örökké változatlan, ijesztő és fensé
ges némaságukban az égi testek. Ha vihar vonul el a
hegy felett, akkor mintha tombolva összevesznének,
fékeveszetten jelentkeznek a természeti erők : a hang
a mennydörgésben, a villamosság és a fény a villámban.
De nemcsak ilyen természeti erők vesznek bennün
ket körül, nemcsak ezek hatását érezzük folyton-folyvást, hanem szellemi erők is, melyekkel folyton talál
kozunk, melyek mindenkor hatnak reánk és ellenáll
hatatlan hatalommal irányítják életünket. Irányítják
most és irányították a múltban is, a mit külső meg
jelenésükben is meg lehet figyelni. Ha ugyancsak a
Géllért-hegyről letekintett valaki ezelőtt vagy ezernyolczszáz évvel, különös látvány tárult szeme elé. A budai
parton a Margitszigettel szemben lapos fedelű házakat
pillantott meg, szűk utczák közt nagy oszlopos fürdő
épületeket, tojásdad alakú tág színházakat, egy virágzó
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római várost. Mellette a mértani merevséggel épült, ki
terjedt ércz-sas jelvényekkel díszített táborhelyet, benne
ezer meg ezer pikkelyes pánczélú marczona légionárius a
világ minden részéből: a Nílus és az Eufrates partjáról,
az Appennin- és az Atlasz-hegység tövéről. És ott van
velők vezérök, a világ ura, a római császár, Marcus
Aurelius, a nagy stoikus bölcs, ki majd a Duna partján,
tábori sátorban, mialatt a barbár quadok és markomanok
ellen foly a háború, átvirrasztott éjszakákon a Duna mel
lett fogja megírni bölcsészeti művét, az Önismeret tizen
két könyvét. (Csak ez egyszer történt meg a világtör
ténet folyamata alatt, hogy a legnagyobb hatalom a leg
nagyobb bölcseséggel egyesült.)
Mi végre jött ez a sok katona ide? A római nép
küldte, a büszke római imperium eszméjének a védel
mére. A római műveltség, a római jog és mérnöki tudo
mány alkotásait a légionárius őrizte.
Ha aztán vagy egy évezred múlva valaki a hegyről
ismét a Duna-part felé lenézett, még különösebb dolgot
pillantott meg. Egyszerre idegen óriás néptömeg özönlik
a Duna partján Aquincumnak akkor még jobban fenmaradt romjai közül a budai várhegy felé. Lovagok,
fényes pánczélos ingben, csótáros lovakon; fejedelmek
büszke kísérettel; szerzetesek csuhában, öszvéren, vagy
szamáron ülve, gyalogos katonák, felfegyverzett parasz
tok, sőt tarka gyermekcsoportok. Honnan jön e különös
had? Messziről! Hová megy? Messzire! Maguk sem tud
ják pontosan. Idegen világba mennek, más világrészbe,
pálmás, olajfás vidékekre, a Szent Sírt akarják felszaba
dítani, élükön a középkori mondák majdani főalakja,
Barbarossa Frigyes. Mi irányítja ezt az iszonyatos
emberforgatagot? Mi hajtja biztos hazájukból a sivatag
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és a távol világrész halálos rejtelmei felé? Az eszme, a hit,
a Szent Sír eszménye ad nekik erőt.
Múljék el megint hatszáz é v : ha széttekintünk a
Gellért-hegyről, 1849 június 5-ikén az immár kereske
delmi és iparos fővárosra, ismét látunk utczáin ember
tömegeket, egy boldog örömmámorban úszó várost.
A néző közelében, fent a hegyen ágyúk üdvlövései dör
dülnek el, a Dunán fellobogózott gőzhajók, a házakon
virág- és zászlódísz, a kokárdás lakosok közt daliás hon
védek. Buda vára visszafoglalása és a «szent tavaszinak
csodálatos győzelmei után (Bem hatalmas lendülettel
kiszorította az ellenséget egész Erdélyből) a felszaba
dult főváros ünnepélyesen fogadja most a Debreczenből
érkező kormányt. Mi lelkesíti ezeket a diadalmámoros
embereket? A magyar függetlenség és szabadság eszméje,
melyet a most bevonuló Kossuth Lajosban látnak meg
testesülve.
Minden korban, mindig, mindenütt látjuk az eszmé
ket, mint hatalmas erőt, irányítani és hajtani az embere
ket, látjuk az eszmeerőt párhuzamosan működni a termé
szeti erőkkel.
Úgy mint a történeti eszmék, úgy hatnak az irodalmi
eszmék is, mint egy ellenállhatatlan mágneses áramlat,
mely az agyvelőnkön át hat reánk és tovavonz. Petőfire
is mintegy kényszerítő erővel hatottak korának eszméi,
a melyek akkor hazánkban és Európában működtek.
Petőfit vagy bármely más irodalmi jelenséget nem lehet
elszigetelve tekinteni. A nagy magyar irodalmi jelensé
gek, úgy mint minden más irodaloméi, egy-egy nagy
szellemi mozgalomnak hullámgyűrűi, melyek országo
kon, államokon, földrészeken át vonják körüket. Minden
modern irodalmi műnek megvan hazai vonatkozásain
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kívül (közvetve vagy közvetlenül) európai kapcsolata.
Kármánnak Fanni-ját például ép oly kevéssé lehet
tudományosan megérteni mintája, Goethe Werther-je
nélkül, mint a hogy Werthert nem lehet tudományo
san megérteni mintái, Rousseau Új Hebise-e és Richardson regényei nélkül. A szentimentalizmus divatja
átcsap egész Európán és elragadja Kármánt, a Fanni
hagyományai szerzőjét is.
E korban három szellemi golfáramlat szakadt a ma
gyar Oczeánba; hármas fősodruk ellenállhatatlan erővel
ragadta a szellemeket.
Három áramlat.
Az első áram a negyvenes évek nagy nemzeti lel
kesedése, mely később a szabadságharczban felrobbant.
A másik az ekkor uralkodó demokratikus szellemé,
mely szintén nőttön nő és egész Európában magával
sodorja a költőket.
A harmadik áram a népies tendenczia, mely fejlődve,
erősödve ekkor érte el teljét.
E három áram találkozott a magyar szellemi élet
ben a negyvenes években, ezek találkoztak Petőfi szívé
ben, ezek emelték és irányították. Ezek az eszme-erők
uralkodtak az egész korszakon, ezek idézték elő a ma
gyar irodalom fénykorát.

IV. NEMZETI IRÁNYÍTÁS.
A nemzeti érzés oly lobbot vetett e korban, a negy
venes években, mint még soha. Űj, dicső Magyarország
építésén fáradoztak. Ez az első körülmény, az első ok,
mely (mint említettem) Petőfi költészetét magyarázza.
Annak a nagy evolutiónak, annak a nagy átalakulásnak
érzete, melyen Magyarország akkor átment, megvolt
homályosan a nagy tömegben, világosabban a vezető
férfiakban. A régi feudális Magyarországnak átalakulása
modern nemzeti állammá talán a legfontosabb változás
a magyar történetben a mohácsi vész óta. Valami
izgatottság, valami tavaszi hangulat rezeg akkor az
emberekben, mely ép úgy nyilatkozik a politikai életben,
mint az irodalomban. Ezt az új, szokatlan pezsdülését a
magyar társadalomnak, a közvéleménynek új médiumai,
a napilapok mindinkább terjesztik és még fokozzák. Álta
lában ezek az évek, a Petőfi évei, a lelkesedésnek, az
izgalomnak, a nagy reményeknek és nagy aggodal
maknak évei. Ez az izgalom, ez a lelkesedés ad szárnyat
Petőfi költészetének is. A kor hangulata magyarázza a
nagy költőt.
Nagy kor, nagy férfiak. A magyar szellem ekkor
remekelt. Mintha a természet összeszedte volna minden
erejét, hogy több száz éves pihenés után erre a páratlan
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korszakra concentrálja a magyarság legnagyobb géniusait. Tán szabad e részben egy képzelt példával élnem,
bogy kimutassam a lángelmű férfiak azon szerencsés
torlódását, melyet e dicső korszakban találunk. Ha akkor
olyan kifejlődött társadalmi életünk lett volna, mint
Párisban volt, például 1846-ban egy salon-estélyre meg
lehetett volna hívni a legnagyobb lángelméket, melyek
kel Magyarország történeti folyamatában valaha ren
delkezett, egy helyre lehetett volna gyűjteni azokat a
férfiakat, kik még évezredek múlva is Magyarország
büszkesége és gyönyöre lesznek. A terem közepén a zon
gora előtt ülve képzelem a szív háborgatóját, a bánat
altatóját, mint Vörösmarty nevezi, Liszt-et, a legnagyobb
magyar zenészt, ki ebben az időben egész Európát hip
notizálta. Hallgatói közt ott ülhetett volna, a ki őt anynyira szerette hallgatni, Vörösmarty, a szenvedélyét el
fojtó, kissé szófukar Vörösmarty. És a szenvedélyét
elfojtó Vörösmarty mellett állhatott volna az a férfi, a
ki a világon legkevésbbé tudta elfojtani szenvedélyét és
kinek nagysága ép abban van, hogy nem tudta elfojtani,
mellette állhatott volna villogó vad, büszke szemmel
Petőfi. És a legislegnagyobb magyar költők oldalán ott
ülhetett volna a harmadik is, a szemlélő, a mély üreg
ben ülő szemével az egész jelenetet mohón felszívó
Arany János. Oda szeretem képzelni a költők csoportjába
a túlérzékenység mártyrját, a fiatal papot, Tornya
Mihályt; oda, összefont karokkal állva (kedvencz test
tartása) báró Eötvös Józsefet, ki most fejezte be A falu
jegyzőjét; oda, a még csak a tulajdon életének tragé
diájába merült Madáchot; oda képzelem vendégnek a
legnagyobb magyar regényírókat: a fiatal, szórakozott,
nehézkes Kemény Zsigmondot, és a kissé kaczér Jókai
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Mórt, ki mellől nem volna szabad hiányoznia a Jókait
sikeresen bosszantó Gyulai Pálnak, a leendő legnagyobb
magyar kritikusnak sem. Félrevonulva a terem egyik
zugában ül két különös alak: egy hosszúhajú ősz,
divatját múlt, megviselt ruhában, és fia, kinek zavart
szeméből az őrültség és a genialitás szomorú egyesülés
ben tekint reánk: a két Bólyai, a legnagyobb magyar
mathematikusok. őrültnek tekinti majd a háládatlan és
elfogult világ a fényes terem egy másik vendégét i s : a
legnagyobb magyar orvost, Semmélweist is, ki pedig mint
az emberiség egyik jótevője, ép akkor fedezi fel a gyermek
ágyi asepsist.
És a legnagyobb magyar remekírók mellett ott látom
reconstruáló képzeletemben Liszt hallgatói közt a leg
nagyobb magyar államférfiakat. Ott látom a csoport
közepén azt a vendéget, kinek már külsőségei is elraga
dok : megjelenése, szeme, — hangja pedig olyan, mint
valami harangé, és áhítattal hallgatja majdan az egész
Magyarország: Kossuth Lajost. A józanság nyugodt
lángelméje, a kiegyeztető Deák szomszédságában nyug
talankodik a világ legizgatottabb és legidegesebb em
bere, sűrű szemöldökét folyton fel- és alá ránczigálván:
Magyarország újraalkotója, Széchenyi István. Ott van
az a nagy jövőjű fiatal fürtös-hajú gróf is, ki most
Széchenyinek, a legnagyobb magyarnak barátja és maj
dan barátja a legnagyobb németnek, Bismarcknak, ott
van Andrássy Gyula is. És végül oda tudom képzelni
még ebbe az érdekes társaságba azt a pályakezdő huszár
tisztet is, kinek nevéhez a közvélemény évtizedeken át
a legnagyobb átkot fűzi, ámbár talán ő vívta ki Hunyadi
János óta a legnagyobb magyar győzelmeket és ki a
X X . század második évtizedéig túlélte e társaság min
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den tagját. És talán még meghívhatták volna ebbe a
körbe Németországból Lenaut is, Janus Pannonius óta
a leggeniálisabb magyart, a ki idegen nyelven írt költői
műveket. Meghíhatták volna, ha szellemi éj még nem kör
nyékezi, mely őt (irtózatos kegyetlen sors!) majd oda
tereli ugyanabba az intézetbe, a hová csakhamar a
lángelmű államférfi, Széchenyi és a nagy, üldözött tudós,
Semmelweis is kerül: Döblingbe.
E képzelt találkozást csak mint bizonyságát hozom
fel annak, hogy e nagy kort, mely Petőfit tüzelte és
ihlette, mily sok rendkívüli tehetség alkotta.
A negyvenes évtized az izgalom és a nemzeti páthosz
korszaka volt. A korszak végén a debreczeni független
ségi nyilatkozat ezt mondja : «Mi gyökeres reformokkal
újjá teremtettük az országot.# Az apáthia, a magyar
régi nagy baj eltűnt. A ki elébb fatalista volt és félt
minden mozgástól, most egyszerre tele érdeklődéssel lázas
tevékenységet fejt ki.
A költő, különösen az oly fogékony költő, mint
Petőfi, ebben az izgatott korban a magyar láthatár min
den pontjáról elektromos ütéseket kap. Nagy jelentőségű
körülmény, hogy most alakúi ki és lesz mindinkább
hatalommá a közvélemény. Ezt az irodalomnak és a
felvirágzó sajtónak lehetett köszönni. A sajtó azután
fokozta a közönség széles rétegeiben a nemzeti felhevülést. Midőn a X V III. század vége felé Martinovicsékat
kivégezték a Vérmezőn, akkor sokan érezték ennek az ese
ménynek jelentőségét, de a közvéleménynek még nem
volt szervezete ; ki-ki magába fojtotta érzelmét. Nem is
a nagy franczia forradalom volt mireánk a fontos, az
ébresztő, hanem a párisi júliusi forradalom. A nagy fran
czia forradalom után egy-két évtizeddel a magyar nemes
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ség még mindig azt hitte, hogy az akkori társadalmi
rend, a jobbágyság, a rendi állam, a latin mint hivatalos
nyelv továbbra is változatlanúl fenn fog maradni. A jú
liusi forradalom után már szervezkedik a közvélemény,
a sajtó napról-napra fontosabbá válik, a nagy nemzeti
érzések közösek és egyik ember fokozza a másiknak
érzelmeit azzal, hogy kimondja. Hogy minő új nagy
hatalom a sajtó, azt a magyar közönség akkor látja, midőn
Kossuth Lajos szerkeszti a Pesti Hírlapot. Egy 1830-ból
való hírlapban vezető helyen még csak ilyen czikkeket
talált az olvasó : «Szer a fogfájás ellen. A dohányvágás
módja. A virágágyak trágyázása. Üj-hírek a tatai ötlábú
nyúlról.» A negyvenes években azonban már a nagy
nemzeti létkérdéseket tárgyalják a hírlapok, közös érzé
seket keltve.
A közvélemény megteremtésében nagy szerepük volt
a klubboknak és a kávéházaknak. A társaskörök intéz
ménye, mely főleg Széchenyi buzdításának tulajdonít
ható, most jórészt az ő politikája ellen fór dúlt. Az Ellen
zéki Kör nélkül márczius 15-dike lehetetlen lett volna.
A kávéház Magyarországon ugyan már régi, tö
rök korabeli intézmény (Európában először Magyaror
szágon voltak kávéházak), de ebben a korban politikai
vita-helyekké váltak, különösen fiatal emberekre nézve.
Petőfi kávéházának például, a Pilvax-nak fontos sze
repe volt 1848-ban.
A közvéleménynek ereje új erőt ad a költőnek is,
kit immár mint zúgó tenger, a közérzelmek egész árja
vett körül.
Nem volt korszaka a magyar történetnek, a mely
annyira vezető eszmék szolgálatában állott volna, mint
a negyvenes évek. A nagy eszmei harcznak tüze hevíti
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ezután a költőket, hevíti elsősorban az annyira izgékony
Petőfit. A korszak végén megtörtént azután a szép
csuda : minden külső erőszak nélkül, csupán az áldásos
eszmék meggyőző erejénél fogva diadalra jut a közös
teherviselés eszméje.
De más nagy czélok is lelkesítik ezt a kort. A magyar
nyelv még nem volt állami nyelv. Az országgyűlés
1843—4-ben kimondja végre, a mit annyi nemes elme
óhajtott és nem tudott megérni, kimondja, hogy a
hivatalos nyelv a magyar. Mennyi harczba került ez,
mennyi ellentétet kellett legyőzni, hisz még nem sokkal
azelőtt kijelentette a pesti egyetem bölcsészeti kara, hogy
a magyar nyelv alkalmatlan arra, hogy rajta tudomá
nyokat tanítsunk. 1845-ben az orvosi kar minden elő
adását már magyar nyelven tartja. Mindenfelé fontos
kezdeményezések! A czentralisták át akarják alakítani a
régi rendi Magyarországot modern állammá, felelős kor
mánynyal és parlamenttel. Mily nagy czélok és mily
küzdelmek! Erdély meg különszakadt Magyarországtól,
a mi annyira elkeserítette Kölcseyt: a hazafiak érezték
az egyetértés égető szükségét, és megtörténik e korszak
ban a visszakapcsolás, az annyira óhajtott és várt
unió.1
A nemzeti érzést emelte a haladás eszméje, a mi új
volt a magyar közvéleményre nézve. Minden gondolkodó
érezte, látta : haladunk!
1 Kölcsey még halála évében, 1838-ban kétségbeesve az
unió meghiúsulta miatt, erdélyi származású édes anyja szelle
mét szólítja meg egy költeményében: «Szép Erdély barnafürtű
Leánya, hű anyám, Tekints az égi lakból Még egyszer vissza
rám. ím elhagyott hazádon Pusztúlat átka leng ; E r d é ly ledőlt
s fölötte Fiad keserve zeng.»
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Haladás mutatkozott, feltűnő, számokban kifejezhető
haladás az anyagiakban. A negyvenes években Európaszerte fokozott súlyt helyeznek az anyagi érdekek fel
karolására. Metternich, a ki középszerű, irányunkban
rosszindulatú államférfi, de ügyes diplomata volt, fenn
akarta tartani mindenáron az abszolutizmust, már csak
azért is, hogy Magyarország Ausztriára nézve maradjon
az, a mi eddig: kizsákmányolható gyarmat. Most azon
ban kezd Magyarország lassan kiemelkedni koloniás, függő
állapotából.1 Széchenyi arra ösztönözte volt nemzetét,
hogy szakítson az egyoldalú jurátus-politikával. Magyarország erre anyagilag is gyorsan emelkedett: kivitelünk
és behozatalunk 1825—1845 közt 70— 80%-kal megnőtt.
Nálunk is ekkor foglalkoznak eddig szokatlan hév
vel, különösen Kossuth buzdítására, a vámkérdéssel.
Magyarországot csak akkor lehet — így gondolják — álla
milag függetlenné tenni, ha anyagilag is lehetőleg függet
len Ausztriától. Kossuth kiadta a jelszót, hogy minden
magyar ház kapuja vám legyen az osztrák ipar ellen;
izgatására létesül nagy lelkesedést keltve a Védegylet,
az első rendszeres kísérlet magyar ipar teremtésére,
melynek óriási fontosságát e korszak immár átlátja.2
1 Jellemző e részben, hogyan fogja fel Sina báró, a legkiválóbb
osztrák pénzügyi szakember Magyarország helyzetét 1844-ben :
((Magyarország egy kis Nyugat-India Ausztriára nézve. Minden
maroknyi gabonája, minden terménye Ausztria határán magas
vámot fizet, másrészt Ausztria legsilányabb árúit Magyaror
szágba küldi, a hol drágán megfizetik. Ha aztán még marad
pénz az országban, azt a gavallérok Béesbe viszik.*
2 A Védegylet keltette lelkesedés még a zenedarabok
czímében is mutatkozik. 1844-ben jelent meg attól a Rózsa
völgyitől, kiről Petőfi szép költeményt ir t : I p a r v é d ő , N é p ie s
m a g y a r, és Bartay Edétől : V éd eg yesü leti k ö rm a g y a r czímű
zenemű. — A legnagyobb lelkesedéssel Bajza üdvözölte a Véd-

Az izgalomnak egy más forrása ez időben a megyei
adminisztrátorok ellen való harcz, kiket a reakcziós
kormány küldött a szabadérzelmű megyék leigázására.
A bihari megyegyűlésen ilyen alkalomból a fegyveres
erő közbelépésével egész kis csata fejlődik. Egyáltalán
lelkesek és küzdelmesek voltak az idők: küzdeni kellett,
mint legveszedelmesebb ellenséggel, Metternich alatto
mos abszolutizmusa ellen. A bécsi kormány emberei
és intézkedései ellen megindult harcz egyre nagyobb,
egyre lázasabb mérveket öltött. A politikusok úgy
érezték, e harcztól függ Magyarország sorsa. E párt
küzdelem kincselte fel leginkább azokat az érzelmeket,
melyek azután a szabadságháborúban felrobbantak.
És küzdeni kellett a lélekölő czenzura ellen, mely annak
idején megbénította a magyar Bánk bán szerzőjét,
Katona Józsefet Pesten, és mely ugyanakkor megbéní
totta a német Bánk bán szerzőjét, Grillparzert Béesben. Ennek a kornak haragját és felháborodását örök
időre kifejezi Petőfi, de kifejezi egy szép költemény is,
melyet magyar ember írt, de nem magyarul, hanem
németül, Lenau: Búcsúja, melyet akkor szerzett, midőn
Amerikába ment, oda, a hová mélabújában Kölcsey is
ki akart vándorolni. «Utoljára üdvözöllek hazám, —
írja Lenau — a mely a zsarnok lábánál heversz és né
mán engedelmeskedel az ő intésének. Igenis, ebben az
egyletet: «Ébredj nagy álmaidból, Ébredj, Árpád fia! Fölkelt
a nap : hazádnak Föl kell virulnia!* Garay János is irt dalt
róla, Petőfi pedig a Védegylet pártfogóit ünnepelte. Volt külön
ben Vahot Imrének egy védegyleti tendenciával írt vígjátéka,
V éd egylet, melyet 1845-ben Kolozsvárt elő is adtak. Jellemző a
kor lelkes hangulatára, hogy midőn 1844-ben, Vörösmarty név
ünnepén baráti ebédet adott, Kossuth egyszerre felpattant és
lelkesítő beszédet mondott a Védegyletről.
Rie-dl Frigyes: Petőfi Sándor.

3

34

országban alhatik a gyermek anyja karjában, a kis fiú
játszhatik, az ifjú megtalálja kedvesét, de a férfi nem
találja meg azt, a mit óhajt, nem találja meg a szabad
ságot. Azért óh hajó, repülj úgy, mint a felhő az égen,
oda Amerikába, a hol a szabadság isteni lángja lobog.
Űj világ, szabad világ, a te partjaidon a zsarnok
hatalma megtörik, üdvözöllek új hazám!))1
A harag, a hazafiúi felháborodás ereje mutatja a
hazafiúi lelkesedésnek magas fokát. Egy jeles magyar
publiczista ezt m ondja: «A mai emberöltő el sem kép
zelheti azt a halálra szánt lelkesedést, a mely a 48-as
nemzedéket áthatotta.)) Ez a lelkesedés külsőségekben
is mutatkozott: a jurátus-élet egyre élénkül és demon
stráló fáklyásmenetekben nyilatkozik. A negyvenes év
tized volt a fáklyásmenetek virágkora. 1845-ben még a
vak Wesselényit is fáklyásmenettel tisztelik meg. «Megható volt — mondja egy szemtanú — a világától meg
fosztott nagy hazafit ily nagy fény közepette látni.))
Ugyanez évben a még csak huszonkétéves Petőfit is
faklyasmenettel lepik meg Kunszentmiklóson. Még a
világosi fegyverletétel után is (oly erős a szokás hatalma)
Nagy-Károlyban fáklyászenét akarnak adni az arra buj
dosó Yörösmartynak, ki azonban kitér e demonstráczió
elől és előbb elhagyja a várost. A lelkesedés e korában a
magyar viselet ismét divatba jő, a férfiak az utczán köz
napon is kardot viselnek.2 Az általános izgatottság el1 E befejezésben valószínűleg Béranger hatása mutat
kozik, kinek híres költeményében, a K é p z e lt u ta zá s- bán, melyet
Petőfi is lefordított, a költő Athénbe akar hajózni, a hol a sza
badság napja s ü t: «Hajós, vitorlázz oda, a hol új tiszta nap
kel. Mily fényes föld mutatkozik szememnek? Partján a zsar
nokság megtörik. Ott akarok meghalni.#
2 Az 1844-ben decz. 8-án rendezett Védegyleti bál meghívója
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ragadja a nőket is, kik immár politikai színezetű beszé
deket mondanak, ami eddig szokatlan volt. Midőn pél
dául Kossuth társaival 1848 április 14-én este hajón
ágyúdörgés közt a tiszteletére kivilágított fővárosba
érkezett, Sümeginé egy női deputáczió élén beszéddel
üdvözli. «Fogadjátok — mondja többek közt — a nép
háláját, együtt a mienkkel, mert hazánk most felviruland.o1 Minden gondolkodó szellem Magyarországon
érzi, hogy hazája korszakalkotó válság előtt áll. Ez a
fenkölt rezgő hangulat, ez a közmámor nyilatkozik
Petőfi költészetében.
A közlelkesedés 48-ban tavasszal delelt. Némi
sarcasmussal jegyzi fel Pulszky Ferencz emlékirataiban
az exaltáczió egyik-másik tünetét. «Márczius 16-án —
írja ő — egy öreg zsidó Szécsényen át hozzánk vidékre
érkezett és lelkendezve beszélte, hogy egész Pest meg
bolondult, mindenki zászlóval jár, ölelkeznek, éljenez
nek : azt hitte, a bolondok házában van, mert még őt
is megölelték.)) Némileg bizarr látvány volt márczius
16-án az a fáklyásmenet, melyet a szedők rendeztek:
magyar ruhában, nemzeti zászlókkal, kokárdákkal, fejü
kön magas fehér papirsüveg, a mi az imént felszabadult
sajtó jelvénye akart lenni. A különben gúnyolós Pulszky
felkéri a vendégeket, hogy «nemzeti szabású öltönyben)) jelen
jenek meg. A bál védnökei mágnásnők voltak. Ugyanez évben
látni először magyar fejkötőket a színházi páholyokban. —
1848 márcziusban a fővárosi írók és művészek közül sokan
kardot viseltek, mellükön széles nemzeti szalag volt. —
Győrött — olvasom Szinnyei J. emlékiratában, •
— kardot viselt,
aki tehette, sőt még puskával is jártak emberek.
1 Pozsonyban már előbb a nádor előtt Kossuthné szónokolt.
A női küldöttségben — írja a tudósító — jobbágynők is reszt
vettek.
3*
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szintén lelkesedett: egy katonai őrségnek, a fekete
seregnek vezére le tt; fekete volt az egyenruhájuk,
fekete csákójukon és fekete zászlóikon fehér halálfej.
Ez a nemzeti lelkesedés azután megmarad még
akkor is, midőn 1849 nyarán a magyar láthatár egészen
elborul. Most még az a tudat táplálja, hogy nálunk
villognak az európai nagy szahadságharcz utolsó őrtüzei.
Annak a kimutatására, hogy milyen nagy volt e
korszak végén az exaltáczió, mily lobbot tudott vetni
a végletes hazafiúi szenvedély — egy jellemző példát
akarok bemutatni, néhány sort, de nem egy kora
beli költő himnuszaiból, hanem egy oly falragasz szöve
géből, mely 1848 szeptember havában a főváros utczasarkain volt olvasható.
Fegyverre szólítja a magyar népet. Aztán szószerint
ezt m ondja:
♦Keljen föl tömegben a magyar n ép ; ez megmenti
magát és megmenti ez árva hazát.
De ha fel nem kél, ha saját életét, vagyonát, hazáját
gyáván feladja: úgy én, ki a népért küzdöttem egész
életemben, mielőtt hazám elveszése felett szívem meg
szakadna, egy átkot mondok, egy rettenetest, melynek
minden szava teljesedni f o g :
A magyarnak neve e földön annyit fog tenni, mint
a szégyen és gyalázat n eve;
a magyar nép megfertőzteti ősei szent emlékét és
Isten büntetésül azt fogja rá mondani: «vessz, —
bánom, hogy teremtettelek));
az Isten el fogja e népet átkozni, hogy a levegő
méreggé váljék, mikor beszívja ; hogy a forrásvíz büzhödjék meg, midőn ajkához viszi; hogy bujdossák hon
talanul a föld hátán ; hiába kérje az alamizsna száraz
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kenyerét; meg fogja őt Isten átkozni és alamizsna
helyett arczulcsapandja őt az idegen faj és leszen saját
hazájában egy vándor koldus, kit, mint a gazdátlan
ebet, büntetlenül verend agyon bármily gazember; —
az ebeket fogják reá uszítani s olyanná leszen, mint a
bélpoklos, a kit minden ember kerül. Hiában imádkozandik Istenhez! Neki a vallás nem ad vigasztalást.
Isten, kinek teremtését gyávasága által meggyalázta,
nem bocsátja meg bűneit sem ezen a világon, sem a
másikon; a leány, kihez szemét felemelendi, seprővel
hajtja el a küszöbről, mint a rühes állatot; neje utá
lattal köp gyáva szemei közé, gyermekének első szava
az lesz : hogy atyját megátkozza ; és holtteste hever eltemetetlenül, míg a vadállatok s az ég madarai megemésztendik.»
E felhívást, melyben a korszak izzó exaltácziója
mély bibliai páthosszal egyesül — Kossuth Lajos
szerezte.
Ha ilyen nagy az exaltáczió az államférfiakban,
elképzelhetjük a költőkét!
A föld alatt találnak a geológusok magyar talajban
maradványokat, exotikus állatok csontjait, megkövese
dett pálmatörzseket. Ebből kiviláglik, hogy az ősidők
ben itt a Kárpátok tövében is tropikus kiima uralkodott,
melynek megvolt a maga délszaki flórája és faunája.
Ilyen forró szellemi kiimára enged következtetnünk
az a falragasz, melyet idéztem.
A nagy ihlet eme kora ihlette Petőfit is.
A közszellemnek ez a villamos feszültsége azonban
nem pusztán Magyarországon volt meg, hanem egész
Európában. A korszak vége felé nemcsak Pesten, hanem
még előbb : Parisban, Bécsben, Berlinben, Milanóban
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tör ki a forradalom. Az irodalom, mint valami föld
rengésjelző, mint valami seismograph, előre jelezte a
még távol földrengést. Ezen fel-felpezsdülő európai forra
dalmi közhangulatnak megfelelően egész Európában
hasonló vonásokat találunk a költészetben minden
népnél. Ez a kor, a negyvenes évek ideje mindenütt a
politikai és hazafias költészet virágkora. Európaszerte
uralkodik ez a lyrai műfaj, a melyben Petőfi remekeit
írta. Petőfit irodalomtörténetileg csak úgy lehet valóban
megérteni, ha ebbe az általánosan uralkodó költői áram
latba belehelyezzük.
A negyvenes években a magyar költészetben is az
egyik uralkodó irány a politikai lyra, melynek hagyo
mánya nálunk régebbi, mint Európa többi államában.
Legragyogóbb és legexaltáltabb képviselője Vörösmarty,
de a többi kiváló magyar költő is hozzá sorakozik, —
Petőfi, Arany, Bajza és a többi is. Ügy mint minden
költő 49-ben honvéd lesz, úgy siet már elébb költe
ményeiben a szabadságért harczolni.
Ügy, mint a magyar, a többi nép költői is a poli
tikai szabadságot tekintik ekkor eszményüknek. Első
sorban az angolok. Senki sem volt oly nagy hatással a
X IX . század első felében a szellemekre, mint Byron, ki a
görög szabadságharcz alkalmával Görögországban halt
meg. Byron mellett az angol Shelley, kit Petőfi szintén
szeretett és fordított, volt a szabadság rajongó, szen
vedélyes költője. E két nagy költő mintegy divatba
hozta Európában a politikai költészetet.
Felvirágzik a politikai költészet Olaszországban is,
a hol Petőfi kortársa, Giusti ekkor írja híres politikai
szatíráit, míg az olasz hazafias lyra egy más képviselője,
Alessandro Poerio, úgy mint Petőfi, az 1848/49-iki sza
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badságháborúban, az osztrák uralom ellen harczolva,
csatatéren halt meg.
Francziaországban nagy politikai események kísé
rője és előkészítője az ekkor felviruló politikai költészet.
Ekkor terjednek el Béranger dalai, kit Petőfi a legna
gyobb élő költőnek tartott és kit Párisban hódolattal
meg akart látogatni. A szabadság bálványozása, a
politikai maradiság gúnyolása, a visszatérő végsorok
(refrain) kedvelése Petőfi költészetében nem kis mér
tékben Béranger példájára vezethető vissza. A poli
tikai költészet magával ragadja a fenség költőjét,
Lamartine-t is, ki később a februári forradalom vezére
lett és egyik híres (és tán legszebb) költeményében
hirdeti: «Itt az óra, a még megmaradt fegyverrel küz
deni, a véres rostrumra fellépni és legalább szóval és
taglejtéssel megvédeni Bómát, az isteneket és a sza
badságot.»
Nálunk, Magyarországban még Petőfi előtt írtak a
reakczió ellen fordulva szabadságdicsőítő költeményeket
német nyelven Lenau és Beck Károly, kik a magyar
puszta költészetére nézve is némileg Petőfi elődei. Külö
nösen virágzik a politikai lyra Németországban, a mint
hogy Németország egyáltalán a X IX . században a
lyrának országa. Goethének, a legnagyobb német lyrikusnak még nincs hazafias vagy politikai költeménye,
de most már — Petőfi idejében — a német költők és
esztétikusok új iskolája kívánja, hogy a költészet a nem
zeti élettel szoros kapcsolatban legyen, társadalmi meg
politikai eszmék szolgálatában álljon. Ez az elv, vala
mint a német politikai költészet felvirágozása összefügg
a politikai élet élénkülésével, mely a júliusi forradalom
után egész Európában mutatkozik. A németek lég-
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fontosabb politikai költeményei ez időből valók. A negy
venes években keletkezik a híres német nemzeti dal, a
Wacht am Rhein, melyet később a nagy franczia háború
ban annyit énekeltek a németek. A németek másik nem
zeti dala, Beckernek Rajnai éneke (a szabad német
Rajna — mondják a francziáknak — soha sem lesz a
tiétek!) szintén ennek az időnek szerzeménye. A politikai
költészet e virágkorában a szerelem költője, Alfréd
de Musset, szintén politikai költeményre ragadtatja
magát és gúnyos versben felel Becker német nemzeti
dalára : «A német szabad Rajna a miénk volt, hisz a
mi poharunkból ittuk!))
A német Freiligrath, ki eladdig exotikus költemé
nyekben jeleskedett, a melyekben például a sivatag
állat-életét, a zsiráfot vadászó oroszlánt festette, most
a politikai izgalom ezen korában, úgy, mint a nagy
zeneköltő, Wagner Richárd, szenvedélyes lázító költe
ményeket ír. Ebben az időben Herwegh politikai költe
ményeit szerették a németek leginkább, Herweghet,
a ki azután később ép úgy, mint Wagner Richárd,
tényleg részt is vett a német forradalomban. A legszel
lemesebb politikai költeményeket azonban Heine írta,
ki minden gúnyja és frivolitása mellett is legszebb köl
teményei egyikében a magyar szabadságháborút dicsőíti.
Világos után ezt írja Heine :
Úgy megszűkűl német ruhám,
Nevét ha hallom a magyarnak,
Érzések tengerárja hány,
Lelkembe trombiták rivallnak.
És megcsendül a régi dal,
Föléled hős mondánk varázsa,
Kemény, szilaj-vad hangival
A Nibelungok pusztulása.
(Gyulai P. fordítása.)
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A régi Nibelungok itt a Duna partján, Esztergom
vagy Ó-Buda mellett egytől-egyig hősi halállal elvesztek.
Ezekéhez hasonlít Heine szerint a magyarok sorsa is.
A politikai vers divatja azután elhat 1849-ben föl
az éjféli nap vidékére egy kis norvég faluba is, a hol
egy huszonegy éves patikuslegényt arra csábít, hogy
költeményt írjon A magyarokhoz, melyben a szabad
ságért vérző magyar népet Európa kardjának mondja.
(Midőn ez a szerző azután évtizedekkel később nálunk
járt, a Nemzeti Síznház, mint már világhírű drámaíró
nak, tiszteletére díszelőadást ad.)
Ausztriában is felbuzdulnak a kissé elmaradt szel
lemek, ezek az élvező phseakok, mint legnagyobb köl
tőjük őket nevezi. A nagyszámú osztrákpolitikai köl
tők legjelesbike, Auersperg gróf (Anastasius Grün), úgy,
mint a magyarok, szintén Metternich reakcziója ellen
küzd.
Ezen dús európai költői vegetáczióból való Petőfi
költészete is.

V. DEMOKRATIKUS IRÁNYÍTÁS.
A második irány, a mely Petőfit ihlette és a népies
költészet felé hajtotta, a demokratikus szellem, mely
mint széles hullám átcsapott egész Európán. E szellem
nek varázsa akkor még sokkal nagyobb volt, mint ma,
mert új volt. A demokratikus elv a negyvenes években
mindinkább növekedő erővel kezdi a magyar politikát
irányítani, ez vezérel az irodalomban is. Még egy-két
évtizeddel azelőtt a régi társadalmi rendet valami állan
dónak, valami szentnek tekintették: most már a gondol
kodó szellemek a régivel szakítani akarnak és új rendet
óhajtanak.
Nálunk a nemzeti szellem terjeszkedése elősegítette
a demokrácziát. A nemzeti irány nem győzhetett más
ként, mint a demokráczia támogatásával. Ebben az év
tizedben t. i. Magyarország a legnagyobb változáson ment
át Szent István kora óta. Magyarország rendi államból
nemzeti állam le tt; oly állam, melyben az egész lakosság
egységes testületet, nemzetet alkot. A nemzeti állam
azonban csak a liberális-demokratikus eszmék győzelmé
vel, a jobbágyok felszabadulásával alakulhatott ki.
A magyar forradalomra is oly kérdés adott alkal
mat, melyben a liberalizmus és a nemzeti érdekek egye
sültek. A magyar nemzeti érdekek és az osztrák állam
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hatalom közt a harminczas és negyvenes években mind
inkább erősebb meg erősebb összeütközések voltak. Az
új liberális szellem azután 1848-ban kikényszerítette az
osztrák hatalomtól a parlamenti rendszert és a független
felelős minisztériumot a hadügy és a pénzügy belevonásával. E reform nagyon kedvezett a magyar nemzeti
iránynak is, mert függetlenített bennünket Ausztriától.
Egy rövid ideig belenyugodott az osztrák kormány ebbe
a liberális újításba, de azután visszaszívta és a magyarrországi nemzetiségeket használta fél az ellenhatás esz
közéül. Ez adott alkalmat a magyar forradalom ki
törésére.
A magyar demokráczia legsürgősebb czélja a jo b 
bágyok teljes felszabadítása v o lt: megdöntése azon Ma
gyarországnak, melyben még rendek, különböző jogokkal
bíró osztályok voltak. A jobbágy ugyan nem rabszolga,
de még mindig súlyos a helyzete jogilag is, mert sokféle
önkénynek volt kitéve. Joga volt a parasztnak bíróhoz
fordulni, de bírája a saját földesura, a ki esetleg vádló
és bíró egyszemélyben volt. Midőn ezt a visszásságot az
országgyűlés tárgyalta és Arad meg Veszprém megye
követe azt fejtegette, hogy ez a bíráskodás maradjon
meg, mert különben alkotmányunknak és az egész nemesi
karnak végromlása következnék be, — Deák Ferencz
volt az, ki a jobbágy örök emberi jogait legszebben meg
védte. Van egy törvény, mely minden törvény felett
örök és változhatatlan, melyet a világ kezdetétől semmi
álokoskodás sarkaiból ki nem forgatott, melyet Isten
minden jobb ember szívébe vésett. E törvény parancsolja,
hogy minden ember személye sérthetetlen. Hazánkban is
gondoskodtak erről törvényeink, de csak a nemesre nézve:
a szegény nemtelen jobbágy felejtve van mindenkor:
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ő a földesúr bírósága alatt áll, még akkor is, ha a bíró
egyszersmind vádló. A jobbágyot az uradalmi tiszt gyak
ran anélkül, hogy védelmét meghallgatta volna, felhevülésében, törvény nélkül oly vétekért büntette, melyet
állítólag a földesúr vagy az uradalmi tiszt ellen elköve
tett. Hány ártatlant sértett meg az önkény, hány
visszaélés maradt törvény hiánya miatt büntetlenül!
«A jobbágy személybeli biztonságát — így folytatja
Deák — nem mint kegyelmet vagy ajándékot kérem,
hanem mint igazságot sürgetem, melyet az emberi jogok
sértése nélkül nem lehet megtagadni. A nemzet virágzása
el nem képzelhető, a hol a személybeli biztonság is csak
privilégium.))1
Ezeket az eszméket azután felkarolta Kossuth: egy
séges Magyarországot, osztálykülönbségek, privilégiumok
nélkül, nemzeti független Magyarországot! (Nem forra
dalmit, ő 1848 előtt forradalomra nem gondolt.)
Petőfi (ámbár volt nemesi oklevele) mindig a
jobbágyok felszabadítását tekintette a legfontosabb
magyar kötelességnek. Prózájában Is, verseiben is egy
aránt hangoztatta, hogy a magyar paraszt nem tekint
heti Magyarországot valóban hazájának, míg jogaiból ki
van tagadva.
E korban fokozódó hevességgel folyt a küzdelem a

1 Abban az időben, midőn Deáknak így kellett a pozsonyi
országgyűlésen védeni a személyi biztonság elvét, magyar
ember fájdalmas irigységgel olvashatta egy korabeli •angol
államférfi eme nyilatkozatát: «Nagy úr az angol király! övé
India, övé tömérdek kincs, öt világrészben nagy a hatalma,
de nincs oly koldus Angliában, kinek küszöbét át merné lépni
a nélkül, hogy a koldus megengedné vagy hogy bírói végzés
parancsolná.»
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czenzura ellen a sajtószabadságért. A sajtószabadságot
tekintette a demokráczia a legfontosabb szabadságnak.
Ha minden más szabadságot elvesznek, csak a sajtóét
hagyják meg, ezzel a többit mind vissza lehet szerezni,
mert a sajtó majd meggyőzi az embereket a többi
szabadság szükségességéről.
A czenzura nem volt törvényes intézmény sohasem
Magyarországon, sem Ausztriában, csak szokáson alapult.
II. József például elrendelte, hogy a könyveket csak
megjelenésük után kell megvizsgálni. A királyok általán
a sajtóczenzurát királyi jognak tekintették. Az eltiltott
könyveknek kiadták jegyzékét is : megtörtént, hogy a
czenzura azután ezt a jegyzéket is eltiltotta. Petőfi idejé
ben a rendőri közegek elmentek a kávéházakba is meg
vizsgálni, nincsenek-e ott tiltott lapok. A könyvkeres
kedők boltjait is állandóan vizsgálták.
Az ellenzék a negyvenes években, támaszkodva arra,
hogy nincs törvény, a mely a czenzurát megengedné,
folyton sürgette annak a kimondását, hogy minden
magyar szabadon közölheti gondolatait és csak bírói
úton vonható felelősségre. A legkiválóbb férfiak szólal
tak fel a sajtószabadság érdekében: Kölcsey, Wesselényi,
Széchenyi, Kossuth. Bars megye feliratában ezt írta:
«Miért akarják a czenzurával előttünk a műveltség
forrásait elzárni?»
Bécs azonban ragaszkodott a czenzurához, hogy
minden ellenzéket, minden szabad gondolatot letörjön.
Az irodalom a czenzor önkényétől függött, a mely ellen
nem volt fellebbezés. Széchenyi is kénytelen volt egyik
művét külföldön kiadni.
Végül aztán megjő a nagy tavaszi n ap : a miért egy
egész hosszú század kétségbeesett kitartással küzdött, azt
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Petőfi márczius 15-ikén huszáros merészséggel néhány
óra alatt kivívja.
Egy más kérdés is megoldásra várt liberális szem
pontból.
Ebben az időben megelevenedik a magyar élet, a
mennyiben egy új, élénk szellemű, tanulni és ér
vényesülni vágyó elem kezdett benne szerepelni: a
zsidó faj. A zsidó most az irodalomban is fellép, még
pedig két tekintetben. Először is, maguk a zsidók be
lépnek az irodalomba és mint magyar írók nevet szerez
nek maguknak. Az első jelentős alak e részben a tudós
Ballagi Mór (ki ugyan már fiatal korában kitér). Zerffi
Gusztáv és Hugó Károly pedig ismert zsidó szépírók a
Petőfi-korabeli Budapesten. Különben ekkor magyar
zsidók külföldön is nevet szereznek maguknak mint írók,
például Beek Károly Jankó dér ungarische Bosskirt czímű
tüzes époszával és Saphir elmés mondásaival. Másodszor
belépnek a zsidók az irodalmunkba, a mennyiben jelenté
keny írók tanulmányozzák műveikben a korabeli zsidó
típusokat: Eötvös például a proletárzsidót, Nagy Ignácz a vidéki kocsmárost, Szigligeti az úri társaságban
mozgó fináncz-embert.
A zsidók szerepe a magyar kereskedelmi körökben
évről-évre jelentősebb, annyira, hogy emanczipácziójuk
fontos korkérdéssé válik. Vörösmarty, Kossuth, Szé
chenyi nyilatkoztak erről, Eötvös egész könyvet ír
róluk. Kossuth is az emanczipáczió mellett szól, de
állami szempontból biztosítékot kíván, hogy a zsidóság,
lemondva az akkor még le nem győzött separatistikus
hajlamáról, csak mint vallásfelekezet szerepeljen és ne
mint valami külön egység, ne mint külön test.
Petőfi egy szép zsidó varróleányhoz szerelmi költe-
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ményt írt (állítólag el is akarta venni) azk'al a gyors
szerelmi felpezsdüléssel, mely őt jellemzi; egy másik,
mély vonzalomról tanúskodó, nekrológkölteményében elparentálta Rózsavölgyit (a jeles zsidó zenészt); Beck
Károlylyal szívesen érintkezett (habár nem is oly bizal
masan, mint a hogy Beck visszaemlékezni vél) és általá
ban osztozkodott az emanczipácziónak kedvező liberális
felfogásban. A zsidóellenes tüntetéseket 1848-ban oly
határozott hangon elítéli, mely nála erős meggyőződés
eredménye: «Nem kiáltottátok-e velünk», — kérdezi az
antiszemitáktól — «szabadság, egyenlőség, testvériség!
Yárhattok-e igazságot magatoknak, ha nem vagytok
igazságosak mások iránt?»
Egyáltalában sok izgató kérdés merült fel, melyeket
demokratikus szellemben óhajtottak megoldani, a kon
zervatív felfogás ellenére. Ilyen volt a bot büntetés, mely
mindennapos látvány volt a magyar városok piaczain.
Volt különben oly törvényszéki ítélet, mely a bűnöst
több évi börtönre ítélte és azonkívül évnegyedenként
egy napon ötven botra. Kossuth 1844-ben a Pesti Hiríap-ban szólalt fel a botbüntetés ellen. E büntetés szerinte
az embert az oktalan állat fokára sülyeszti. A törvények
szelidülése maga után vonja az erkölcsök szelidülését:
mi ezer éve botozzuk a népet s meggyőződhettünk,
hogy a bot czélszerűtlen nevelő eszköz: kisértsük meg
egyszer az ellenkezőt, hiszen az eredmény rosszabb úgy
sem lehet. Jamaikában a rabszolgasággal együtt el
törölték a botbüntetést: hát mi hátrább vagyunk mint
Jamaika?
Szintén sok visszaélésre adott alkalmat a börtönbüntetés. Dickens egyik világhírű regényében az angol
börtön-rendszert támadta: nálunk Eötvös jellemezte
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A falu jegyzőjében és egy politikai iratában a magyar
börtön visszásságait. Az akkori emberkínzó börtön el
vadította áldozatait ép úgy, mint a botbüntetés : az új
szellem e téren is javítást sürgetett.1
Petőfi írja a vármegyei börtönről, melybe a betyárt
vitték:
Nedves tömlöezfalról sok víz csorga rája,
Kivitték száradni az akasztófára.

1848-ban azután elérte a demokratikus felhevülés
lázpontját. Egy igen elterjedt napilap vezérczikkében
ezt olvassuk: «Legyünk mind demokraták és republi
kánusok, demokrata és republikánus volt Jézus Krisz
tus is. A királyság a pogány religió maradványa.)) (Márczius Tizenötödike, nov. 16.) A hirdetések közül jellemző
a következő : «Egy fiatalember titkárul ajánlkozik radikál
szellemű hazafi mellé.»
Széchenyi, a kit pedig akkor már konzervativnek
mondtak, egy vezérczikkében így í r : «Én bálványozom
a szabadságot, nem mint más a magam számára, hanem
minden embertársam számára. Századokon át mozdu
latlan pangásba sülyedtünk: a mai kor végre a szabadság
kikötője. Kégi im ám : Oh Istenem, ne hagyj elvesznem
puha ágyban vagy kályha mögött! Ha csak lehet',
hazámat szolgálva haljak meg. Hosszú halálos álom
után, ime új, alig remélt reggel tűnt fel Magyarország
felett.»
Amint láttuk, nálunk a demokrácziának nagy köz
1 Egy korabeli napilapban hivatalos jelentést olvasok, mely
szerint 1842-ben egy városi börtönben hat embert találtak, kik
nek keze-lába lefagyott, úgy hogy mind a hat nyomorék lett.
Kisült, hogy mind a hat ártatlan. Mint koldusok éltek aztán.
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ponti kérdése, a melyet e korszak uralt, a jobbágyok
teljes felszabadítása. Ez átalakítja a szépirodalmat is.
A társadalom alsóbb rétegeit, a nyomorultakat, sze
gényeket, emberi méltóságra emelni — ez lett az európai
irodalomnak is nemes eszménye. Az irodalom a demo
kratikus tendencziától segítve Európaszerte kezd a
parasztokkal és szegényekkel foglalkozni. Petőfi leg
kedveltebb regényírói: Eugéne Sue, Victor Hugó,
Dickens, George Sand az elnyomottak, a szegények, a
csavargók, az utcza életét festik, de nem az elbeszélés
fonala kedvéért, hanem azért, hogy segítsenek rajtuk.
Nagy különbség van egy régebbi író, például Fáy vagy
Jósika nyomortanyái és például Petőfi rajza közt,
melyben a padlásszobát állítja elénk. Petőfi rajza
— mint oly sok korabeli költőé — czélzatos, a közfigyel
met, a részvétet akarja felkelteni. Petőfi azután ezt az
irányt A hóhér kötele czímű regényében még túlozza
és a szegénységnek, a nyomornak, a munkátlanságnak
valóságos kultuszát hirdeti.
De még egy más korabeli körülmény is hozzá
járult, hogy Petőfinek erős demokratikus meggyőződését
fokozza. Ebben az időben a történetírás különös érdek
kel foglalkozott a nagy franczia forradalom történeté
vel : ekkor jelentek meg róla Thiers, Michelet, Louis
Blanc művei, melyeket a magyar közönség is mohón
olvasott. Mignet híres munkáját, A franczia forradalmat
ugyan már előbb írta, de ép ekkor, a negyvenes években
fordítják le magyarra és németre. Petőfi is sokat foglal
kozott ezzel a világrendítő katasztrófával: «A forra
dalom története az én Bibliám)) — mint ő mondja.
Az ekkor megjelent forradalmi történetek közül külö
nösen egy mű volt, melyet ő bálványozott s melynek
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.
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páthosza átment költészetébe is. Ez Lamartine könyve:
A girondiak története. Ez a mű, mely a franczia forra
dalom eseményeit némi egyoldalúsággal költői fénybe
vonja és azt, a mi nagylelkű, önfeláldozó volt a forra
dalomban, elragadó módon állítja elénk, megjelenésekor
mindenütt roppant feltűnést keltett. Talán nem volt
Európában ember, a ki ezt a munkát jobban szerette
volna, mint Petőfi és talán nem volt Európában ember,
ki jobban gyűlölte volna, mint Széchenyi. Széchenyi
különben egy alkalommal, midőn az aldunai hajózást
vizsgálta, találkozott az annyira gyűlölt és annyira
imádott Lamartine-nal: egy zimonyi korcsmában akkor
együtt volt Európának két legellentétesebb államférfia.1
Szóval: nem volt még korszak, mely politikailag
annyira izgatott lett volna, mint Petőfi korszaka. Ezt
az izgalmat, a demokratikus eszmények kultuszát viszi
át Petőfi a költészetbe is. «Ha a nép uralkodni fog a
költészetben — írja Aranynak, — közel áll ahhoz, hogy
a politikában is uralkodjék s ez a század föladata.#
1 «Bei dem Dichter Lamartine gewesen, mit dem sein
englisches Weib nicht zu passen scheint#, (nem jól fér meg) —
írja Széchenyi naplójában Zimonyban. ( M . T . A k a d é m ia lev él
tá r a .) Aldunai magyar útjáról megemlékezett Lamartine később
is, midőn a magyarok küldöttsége 1848 márcziusban mint
a franczia köztársaság fejét üdvözölte. «Ha Franeziaországnak
szüksége volna — így szólt Lamartine szép beszédében a ma
gyar küldöttséghez, — hogy értesítsék azon erényekről, vitéz
ségről, a szabadság és testvériség szelleméről, mely az önök
nemzetét lelkesíti, akkor szerencsés lehetnék erről magam
tanúskodhatni. Én beutaztam az önök hazáját és tanúja voltam
egy nagy nemzet pásztori és egyszersmind hősi erényeinek, me
lyek bár más nagy szövetségi egységbe léptek, mit sem veszí
tettek ősi nemes nemzeti jellegükből.» — Ugyanebben a hónap
ban, Budapesten, tüntetők az utczán azt kiabálták : «Éljen
Lamartine!»

VI. NÉPIES IRÁNYÍTÁS.
Petőfi költészetének irányítására véglegesen döntő
befolyással még egy más körülmény volt, talán a leg
lényegesebb : az, hogy a magyar irodalomban már
Petőfi előtt évtizedek óta egy folyton fejlődő, nőttönnövő, mindinkább erősbödő tendenczia mutatkozott a
népies felé.1 Ennek a tendencziának örököse Petőfi.
Ez az irodalmi népies irány azután hozzájárult a kor
politikai tendencziájához és még fokozta. A talaj már
elő volt készítve Petőfi számára, megvolt a napfény,
megvolt a fa, nem kell csodálkoznunk, hogy gyümölcsö
zött. Ez a gyümölcs már egy félszázad óta lassan-lassan
érett. Petőfi a népdal tanítványa, ő művészi spheerába
emelte a népdalt. Azonban ez neki nem csupán egyéni
m űve: ő csak egyik, végső lánczszeme egy hosszabb
fejlődésnek. A népies irány akkor már — mint mondani
szokás — a levegőben volt, csak nagy költői géniusz
nak kellett jönnie, hogy művészi tökéletességre fokozza.
A népköltészetnek kultusza, a népdal fokozatos meg
becsülése azonban nemcsak magyar irodalmi jelenség,
hanem európai, — hogy előbb használt népies kifeje1 A magyar irodalom az egyetlen, mely fénykorát a népies
költészet alapján érte el. Mindegyikre hatott: de fénykort nem
idézett elő.
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zésemmel éljek, — európai hullám, mely átcsap az
egész újkori irodalmon és melynek kiinduló gyűrűje
Angliában van.
A X V III. század közepe táján gyűjti össze Percy
püspök az angol és skót népköltészet termékeit. Csodá
latos hatású mű! E gyűjtemény inspirálta Németország
ban Herdert, Goethét, Schillert, Bürgert és később a
romantikus költőket, ez a mű ihlette Aranyt is balladái
nak megírásánál. Herder lett a népköltészet nagy hir
detője. Herder hatásának köszöni a német irodalom,
hogy Goethe a népdalból ifjította meg a német lyrát.
A népköltészet beoltása a műköltészetbe — ez a
nagy probléma, a mely évtizedekig foglalkoztatta
költőinket, nemcsak magyar probléma volt, hanem
ugyanabban az időben Németországban és máshol is
megoldandó feladatnak tűnt fel. Mindenekelőtt Goethe
az, ki a német népdal modorát alkalmazza, — abban
a csodálatos üde költeményben, melynek czíme : «Haidenröshim, — még mint strassburgi tanuló Herder ösztön
zésére ; később 1800 körül ismét közeledett a német
népies modorhoz (Schafers Klagelied). A német roman
tikus lyra aztán modorát a német népdalhoz szabja.
Ezt különösen egy népdalgyűjteménynek lehetett kö
szönni, melynek oly szerepe van a német irodalomban,
mint nálunk Erdélyi János könyvének.
A német gyűjtemény e modoros czímen jelent m eg:
Des Knaben Wunderhorn (1806—1808). Hatása valóban
olyan volt, mint az Oberoni csodakürté. «E dalokban
érzem — írja Heine — a német szív verését, itt tombol
a német harag, fütyül a német gúny, csókol a német
szerelem, gyöngyözik a nemes rajnai bor és itt pereg a
német könny.»

Wilhelm Müller, Eichendorff, Uhland — milyen
dúsgazdag világa az érzelmeknek és nemesített népies
formáknak, megtoldva a természetnek, különösen pedig
az erdő életének átérzésével. (Ez utóbbi sokkal erősebben
van kifejlődve, mint a mi költészetünkben.) A költők
közül senki sem tanulmányozta (tán Kölcseyt kivéve)
oly behatóan, elméletileg is, a népdal művésziesítését,
mint Heine: nemcsak a népies stílust, az egyszerű és
megható kifejezést, hanem a verselését és ritmusát is.
A népköltészet azonban nemcsak a magyar és német
műköltészetre volt átalakító hatással, hanem más népek
irodalmára is.
A népies költészet a műköltészetnek reformátora
volt a finn irodalomban is, a hol már a régebbi költészet
ben is azok a legsikerültebb alkotások, melyek a népköltészetre támaszkodnak. Az esztek nagy nemzeti
époszát, a Kalevi-poeget a hazai népdal alakjában dol
gozta ki a szerző: Kreutzwald. Az újgörögök leg
nagyobb költője, Solomosz, lyráját a görög népdal
forrásából merítette. A bolgár műköltészet első fontos
terméke egy ballada (Sztoján és Eada), mely a népdalon
alapul. A cseh költészet megújítójának, Celakowskynak verseiből a szláv népdal hangja szól.
Látjuk, Petőfi korában, a X IX . század első felében,
a különböző nemzeteknél a népköltészet ép oly ujjáalkotó irodalmi erő volt, mint nálunk.
A X V III. század második felében tehát a nyugati
irodalmak a népdal felé voltak irányítva. E hatás csak
hamar mutatkozik nálunk is. Percy és Herder első
elméleti tanítványa a nagy nyelvész Révai, ki a nép
dalokban — mint ő mondja — «a természeti indulatokat
gyönyörködve csodálta» és ezért gyűjtötte is a népdalo
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kát. Az első, ki nálunk a népdalt tudatosan, elméleti
meggyőződésből kiindulva utánozta is, a X V III. század
végén Pálóczi Horváth Ádám volt. A Sári rózsám hová
mégy, állj meg csak egy szóra kezdetű költeménye, bármily
erőszakolt még a népiessége, e részben korszakalkotó,
mert az első tudatos népdal-utánzat. A magyar népdal
már előbb is befolyt a műköltészetre, de most esztétikai
elvtől vezérelve tudatosan, rendszeresen kezdik utánozni.
Herder hatott a lázas fogékonyságú Csokonaira is, ki
nemcsak gyűjtött népdalokat, hanem úgy mint Hor
váth Ádám, írt is népies modorban: « Estve jött a
parancsolat Violaszín pecsét alatt. . . »
A népdal kultuszának terjesztésére nézve a leg
többet tett a magyar irodalomban Vitkovics Mihály,
ki nemcsak szerb népdalokat gyűjtött, hanem 1821-ben
már magyar népdalokat utánoz. Egyik dala így kezdődik:
Fut a szarvas hegytetőre
Gyere rózsám a mezőre.

Itt van tán legelőször utánozva a magyar népdal
azon sajátsága, hogy egy külvilági jelenettel nyílik meg.
Vitkovics hatása alatt állnak, kik ez időben a népdal
fontosságáról írtak: Toldy és Bajza. Vitkovics nyomán
ver gyökeret a magyar irodalomban az az eszme, hogy
a magyar költészetnek a népdalt át kell alakítania és
meg kell nemesítenie. De hogyan? Ez a nagy probléma,
mely sokféle tapogatódzásra ad alkalmat; majdnem
minden magyar költő megpróbálkozik vele, így például,
hogy csak a legismertebbeket említsem, Kisfaludy
Károly és Vörösmarty.
Vitkovics példájára és barátjának, Toldy Ferencznek biztatására Kisfaludy Károly is szerez harminczhét
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népdalt, kisebb-nagyobb szerencsével. A leghíresebb a
Bákosi szántó, mely a tankönyvek révén édesen, gyermeki
szívünkbe lopódzik. Yoltakép a haza állapotát sirató
hazafias vers, népies motívumokból felépítve. Hang,
rhythmus, stílus népies. Azonban ez még nem a valódi
népies szerkezet, mint a minő később a Petőfié: a szép
költeményben valami mesterséges, szinte azt mond
hatni : valami színpadi beállítás van. A paraszt benne
a híres országgyűlések színhelyén, a Rákoson szánt és
szántás közt megemlékezik a régi dicsőbb időkről,
Mátyásról, a rákosi országgyűlésekről, magyar vitézekről
(mintha temetőn vagy csatahelyen szántana) : «E1tüntek ő k ; Rákos, te állsz.))1 Erre egy vihart támaszt
Kisfaludy K. (olyan műviharfélét), hogy a hősök porát
felkavarja (sötét benyomás).
Hüs szél támad onnan felül,
Zúgó szárnyán sötét köd ül j
Tán a por is e szép mezőn
Nemes szívek hamvábuj jön.
Barna leány a falubul!2
Hej ne igyál a Rákosbul!
Magyar csonton foly a vize,
Könyektül sós annak ize.

A vihart és a falusi barna leányt azért állítja be, hogy
a múlt idők bús, sötét impresszióját öregbítse : mind a
két motívum arra szolgál, hogy a költő kerülővel az itt
elesettek hamvairól és csontjairól emlékezzék meg, — a
1 E kitétel nem szerencsés : Kisfaludy szerencsésebben hasz
nálta e kifejezést — á ll — a Mohács elégiájában : «Á11 Buda
még* és onnan ide is átvitte. Eötvös B ú c s ú - jában is utánozza :
«De á ll a tér s nem vész a fájdalom.*
2 A népdal rendes kitétele ez : «Barna k is lány.*
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miben van valami keresettség. A szándék kiérzik a
költemény technikájából, a mely Kisfaludynál épen nem
naiv.
Meglepő látvány a népköltészettel foglalkozó Kölcsey.
Mintha egy régi anachorétát látnánk magunk előtt a
Thebaisban. Egy évig ki sem mozdul lakásából: átszel
lemült aszkéta arcczal, melyből szenvedélyes, búskomor
félszeme kísértetiesen kivillog, az éjjeleket fenvirrasztva,
magányos szobájában izgatottan jár-kel és szerelmi köl
teményeket ír, oly módon, hogy először egészen népdal
modorában szerkeszti és azután hosszú, fárasztó, apró
lékos munkával ezt a népdalt soronként szűri, szűri, míg
magashangú, szentimentális, elvont műkölteménnyé nem
válik.
Vörösmarty is némileg Petőfi elődjeihez tartozik : a
Puszta csárdában népies hangot üt meg és a költemény
tárgyával is némi mintát ad Petőfinek a Kutyakaparó
számára. Vörösmartyt Vitkovics és Toldy irányították
a népies felé, a költemény modorára azonban egy régi
költő, Faludi Ferencz Tarka madar-a hatott.
Ez a csárda nevezetes,
Gólya jár rá, nagy kelepes,
Ha én gólya madár volnék,
Ilyen házra nem is szállnék.

1832-ben Komárom megye «hivatalosan és barátsá
gosam) felkéri az Akadémiát, hogy népdalokat készítsen
és közre bocsásson. A népies tendenczia mindig erősebb
lesz, annál inkább, mert most már a politika táplálja e
hajlamot.
A legfontosabb, a legközvetlenebb előd azonban
Czuczor Gergely, az új iránynak Keresztelő Szent Jánosa.
Népies versei közül vagy negyven valódi népdallá
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lett. Czuczor néha tökéletesen elérte a népiességet. így
például a gyakran idézett A boros vándor-bán:
Bort ittam én, boros vagyok,
Haza mennék, de nem tudok,
Aki tudja, mért nem mondja,
Merre van az országútja.

Ez kitünően van népiesítve : de középszerűen költői.
Czuczor népdalaiban többnyire még van valami külső
leges, valami játékszerű és úgy érezzük, a juhász vagy
a paraszt nála csak álarcz, melyet a költő rövid ideig
mulatság kedvéért magára ölt. A népies irány még nem
fejezi ki teljesen a népies szellemet.
Mennél inkább közeledünk a negyvenes évekhez,
Petőfi fellépéséhez, annál fontosabb eleme lesz a magyar
népies stílus a magyar műköltészetnek. Ebben a korban
a népköltészet kultuszának két tűzhelye van nálunk:
mind a kettő végelemzésben Herder hatására vezethető
vissza. Az egyik tűzhely Eperjes, melynek lelke Greguss
Mihály (Greguss Ágost édesapja), a ki német egyetemről
hozta volt haza a népdal jelentőségének tudatát. Miért
nem becsüljük a magunk népdalait, — kérdezte — holott
ezek ép oly szépek, mint a németek? Greguss Mihály
aztán bevezeti Eperjesen a népköltészet tiszteletébe a
fiatal, fogékony lelkeket, így a két Vahotot, Sárossy
Gyulát. Greguss eperjesi hagyománya hatott Lisznyay
Kálmánra és Kerényi Frigyesre, kik mind később Petőfi
vel is megismerkednek. Az első Greguss-tanítvány, ki
népies dalaival fellépett, Szakái Lajos volt, kinek a versei
már a harminczas évek végén zsebkönyvekben kezdenek
megjelenni, úgy hogy ő négy-öt évvel megelőzi Petőfit.
Egészen népies levegőben mozog és 1843-ban egy egész
kötet népdalt ad ki, ezen a jellemző czímen: Czimbabm,
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mely Kazinczyt vagy Kölcseyt még bosszantotta volna,
de most már korszerű volt. Tőle való a Marczi betyár:
Szép a betyár paripája.
Réz csillagos a kantárja.

A népiesség már a levegőben v o lt: Petőfi felléptének
évében már így írja Szakái:
Elveszett a furulyám,
Megtalálta a babám.

Greguss Mihály ösztönözte Erdélyi Jánost is, a ma
gyar népköltészet első gyűjtőjét, ki szintén írt népies
modorban dalokat.
A népköltészet kultuszának második tűzhelye Ko
lozsvárt v o lt: a Kriza János unitárius püspöké. Szelíd
fényénél később Gyulai Pál is melegedett. 1842-ben adta
ki Kriza János előfizetési felhívását egy székely népköl
tési gyűjteményre, mely ugyan soká még kiadatlan ma
radt, de példája hatott. Kriza, aki szintén járt német
egyetemen, maga is írt ez időtájt népies dalokat.
A legzajosabb sikereket aratja a népdal Petőfi fel
léptekor a színpadon. Munkácsy János Gardboncziás diák
czímű tündérjátékában először fordul elő a népdal a
színpadon és csakhamar nagyon megkedvelteti magát.
A Peleskei nótáriusban is énekelnek egy népdalt, ((Horto
bágyi pusztán fú a szél», melyet Thern, akkor neves
komponista megzenésített. Hogy mennyire megváltozott
a szellemi kiima, arra jellemző példa a Pesti Divatlap
egykorú bíráló megjegyzése, mely szerint Szigligeti azért
alkalmaz a Szökött katoná-bán népdalokat, hogy könnyű
szerrel megnyerje a közönség tetszését.
Mily távol vagyunk immár ízlésre nézve a Kisfaludy
Károly korától! Két évtizeddel előbb Kisfaludy Károly
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azt írta Vörösmartynak, a ki egy Juhász és bojtár czímű
verset küldött neki: «a verset szívesen felveszem, mind
azonáltal egy kérést bátorkodom tenni: nem lehetne-e
ezen különben szép és lágyan írt idillbe grsecizmust
szőni? Én magam tapasztaltam, különösen a szép nem
nél, ezt az előítéletet. Ha görög nevet adna czímül,
több kedvelőt nyerhetne.*
Midőn végül Petőfi fellép, akkor már olyannyira sza
porodnak, a lyrán kívül is, a költészetben és a művésze
tekben a népies jelek, hogy egészen nyilvánvaló az ízlés
fordulása.
De nemcsak a népdal fordul elő a színpadon a negy
venes évek elején, hanem immár jelentős szerepben a
paraszt is, ki eddig inkább mellék- vagy komikus alak
volt. Először a fiatal paraszt leány, a kibe szerelmes az
úrfi, van költőileg elénk állítva. A leány azután idővel
maga után vonja a többi paraszt alakot az eszményített
személyek közé: a leány paraszt-szeretőjét, a leány apját
és más személyeket.
A paraszt dramatizálása Szigligeti halhatatlan érdeme.
Különben a népies alakok ezekben az években egyszerre
szerepelni kezdenek a színpadon, a regényben, a novellá
ban, az epikus költeményben. E részben érdekes irodalmi
törvény érvényesülését látjuk. A típusoknak, a külön
böző osztályok képviselőinek az irodalomban (mint a
társadalomban) az a tendencziájuk, hogy emelkedjenek.
A paraszt, a zsidó, a czigány eleinte vagy lenézett vagy
nevetséges vagy közömbös alak a költészetben. De az
után komolyodnak, előtérbe lépnek, az érdek tárgyai
lesznek, részvétet, rokonszenvet ébresztenek. 1843-ban
a paraszt a Szigligeti-féle Szökött katoná-bán, a zsidó
Nagy Ignácz Tisztujítás-á,bán, a czigány Szigligeti nép
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színművében rokonszenves színben lépnek elénk. Szig
ligeti népszínműveit oly gyakran adták, hogy 1845-ben
egy folyóirat panaszkodik, hogy unos-untalan csak a
Szökött katona és a Két pisztoly járja. Annyira divatban
van már ekkor a népies irány, hogy Szigligeti népszín
művét Pozsonyban németül is kedvelik.
A költői gyakorlat mögött az elmélet sem marad
el. 1841-ben a Kisfaludy-Társaság a következő pálya
kérdést tűzi k i : Mit értünk nemzetiség és népiesség alatt
a költészetben?
1848-ban, tehát midőn Petőfi húsz éves, a Nemzeti
Színház ötven aranyat tűz ki egy, a magyar népéletből
vett látványos színműre. Ugyanabban az évben páratlan
sikerrel adják elő Szigligeti Szökött katonájá-t. Ugyan
csak ebben az évben elhatározza a Kisfaludy-Társaság,
hogy kiadja a népdalokat. Néhány hónappal előbb tar
totta Erdélyi János székfoglalóját a Kisfaludy-Társaságban A magyar népköltészet-röl.A mint a költészetben, úgy feltűnnek — habár vala
mivel későbben — a képeken, metszeteken a magyar
népies alakok. Itt Barabás Miklós a vezető-művész.
A színészek is nem heroikus, hanem népies szerepeikben
arczképeztetik le magukat.
A zene is hódol az új divatnak. 1844-ben Szénfy
Gusztáv már Népdalfüzér-t ad ki zongorára alkalmazva.
Sőt, Euterpe után nem maradt el Terpsichore sem :
ugyanakkor már akadnak tánczmesterek, kik népies
tánczok tanítását hirdetik.1
1 P e s t i D iv a tla p 1844., 155. 1. — Csak a szobrászat, mely
nek kevés számú művelői a Canova-stílusnak hódoltak, maradt
a népiessel szemben konzervatív, egészen Izsó Miklós fölléptéig.
(1860.)

•
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A kor demokratikus hatása azonban nemcsak Petőfi
költészetének népies modorában és tárgykörében, hanem
költői kifejezésmódjában is nyilatkozik. A régebbi iskola
a költészetet valami ünnepélyes megnyilatkozásnak tekin
tette : a közönséges szót, az egyszerű közhasználati kife
jezést kerülte; ha pedig mégis előfordult, emelni kellett,
emelni valami jelzővel, valami epitheton ornans segítsé
gével. Petőfinél a költői stílus is demokratizálódott.
Ö nem válogat előkelő szavakat.
Petőfi költészetében a nagy újítás Bajzáékkal és
Kölcseyvel szemben, hogy mintegy új lyrai rendszert
alkalmaz. Lerombolja a költői conventiót. Ez is őszinte
ségének, természetességének folyománya.
Mi az a lyrai conventio, mit lerombolt? Hogy
értsük ezt?
Kölcsey és Bajza, a régebbi, a Petőfi előtti lyra
szeretett a lyrában kulisszákkal dolgozni, a melyeket
lyrai költeményükbe beállítanak, mint a hogy például a
fényképíró előhoz egy festett tavat csónakkal, vagy egy
erdős hátteret, vagy festett márványlépcsőzetet és ez
elé állítja a lefényképezendő személyt. Ilyen lyrai kulissza
Kölcseynél a csónak, a kék erdő. Bajza is él e requisitummal. Bajza «tengernél» ü l :
Zúgó ten g ern él
Sziklán ülék,
Lelkembe’ csend volt,
Szivembe’ bék.
Vész jött, tolult hab
S habokra dűlt
S a gyönge s a jk a
Már-már merült.

Azután megjelenik A kék fartők czímű költemény
ben szellő és hullám szárnyain «a csolnak».
Ezek mind kulisszák; a költő nem látott maga előtt
csónakot, vagy folyamot, vagy vándort: ő csak bizonyos
helyzetet gondol ki (melyet poetikusnak tart) és ebbe
állítja bele önmagát vagy legalább érzelmeit. Petőfi ellen
ben költeményeiben a valódi hátteret, a valódi környé
ket festi, azt, a melyben állt vagy ült, midőn a költe
ményt írta. Ő nem kulisszákat ad, hanem a valódi, az
eredeti milieut. A Te vagy, te vagy barna kis lyány és
Tudod, midőn először ültünk czímű költeményében nála
is van tó, csónak, szomorúfűz.
Álldogálok a tó partján
Szomorúfűz mellett.
Nekem való h ely; engem ily
Bús szomszédság illet.

Csakhogy ez a tó valódi: az erdődi kastély tava,
Petőfi valóban ott áll partján 1846-ban ősszel, miután
Szendrey Júliával megismerkedett. Két évvel később
ugyancsak e tó partján írta a boldog férjszerelmes:
Tudod midőn először ültünk
E tó fölött, e fák alatt?
Röpül a gyors idő fölöttünk,
Azóta két év elhaladt.

Akkor mosolygó őszi délután v olt:
így tükrözé vissza a tónak
Vize a tiszta kék eget,
így ringatózott ama csónak
Ábrándosán a víz felett.

A csónak itt már igazi csónak (nem ábránd), csak
ringatódzása ábrándos.
Vannak ugyan Petőfi költeményei közt is olyanok,

63

melyeknek háttere nem Petőfinek, nem a szerzés idejé
nek háttere ; csak képzelt milieu. Ilyen esetben azután
Petőfi nem elégszik meg egy-két conventionális festői
vonással, mint Kölcsey vagy Bajza, hanem költeményét
genre-képpé élénkíti. A mi náluk kulissza, az Petőfinél
a valóság egy szelvénye lesz. Milyen halványan látom én
például Bajza Az apácza czimű költeményében a kolos
tort, milyen kosztümirozott opera-alak az ő szentimentá
lis, édes A bojtár-ja, ellenben mennyi a tűzről pattant
valóság Petőfi A kisbéres-ében, mennyire látom a csárda
népét, ha Panyó Panni-t olvasom.1
Petőfi költői tevékenységére tehát — a mint lát
tuk — irányító hatással volt mindenekelőtt a folyton
erősbödő népies tendentia, mely azután ő benne üli
diadalát. De Petőfi műveiben nemcsak egy erős hatást,
hanem más irányú ellenhatást is észrevehetünk. Ellen
hatást a közvetlenül Petőfi előtt uralkodó költői iskolá
val szemben, melynek feje Bajza József volt. Bajzáék
bizonyos elvont modort követtek költeményeikben, sze
rették az általánosságokat, a nyugalmat, a társadalmi
szempontból előkelőt, mely néha-néha már a finnyással
volt határos. Ezzel a langyos érzelem-világgal ellentét
ben Petőfi szenvedélyes, sőt vad egyéni életet visz a
lyrába, nem hallgat semmiféle conventióra, csak szívének
indulatos rhythmusára.
Azonban még erősebben, mint a lyrai apparátus
félredobásával, bontja fel Petőfi a régi költői rendet
1 Bajza A fcojíórjának mintája minden valószínűség szerint
Goethe S ch a fers K la g elied czimű költeménye. Goethe itt a német
népdal hangján szól. Mily kevés érzéke lehetett Bajzának a
magyar népdal iránt, hogy nem transponálta mintájától elté
rően e költeményt magyar népies stilusba.
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azzal, hogy egyéniségének teljét viszi bele. Nem válogat
sokat, nem vár be bizonyos költői helyzetet és alkalmat,
hanem bárhol, bármikor bemutatja magát lyrájában.
Elmond mindent, teljesen őszintén, elmond sok olyat,
mit bármely elődje restéit volna tollára venni. Bemu
tatja életét, a hogy van, nemcsak életének^ válogatott,
ünnepélyes perczeit. Ő mindent el mer mondani, azt is,
hogy apja jól elverte ; ezt is elmondhatja, hisz mindent
költői varázsba tud burkolni. Honnan e költői varázs?
Egyéniségéből! Költői az egyénisége s ezt bele vegyíti
minden költeményébe. Mindenütt mindenkor jelentkezik
vagy izzó szenvedélye vagy humora vagy rajongása.
Lelke ugyanis sohasem üres, sohasem közömbös : zengő
érzelem.
Hogy milyen erős volt már Petőfi felléptekor a
népies elem nyomása a szellemekre, különösen kitűnik
abból, hogy vele egy időben vagy közvetlen előtte,
úgyszólván csak néhány hónappal első népies költemé
nyének megjelenése előtt egész írói csoporttal találko
zunk, mely a népdalszerű költészetet ápolja. Ehhez a
csoporthoz tartozik Petőfi is ; mint minden nagy láng
elme, ő is egy rokonirányú írói körhöz tartozik, csak
hogy ép tehetségére nézve magasan kiemelkedik belőle.
Petőfi közvetlen tőszomszédságában Erdélyi János
az, ki legtöbb öntudattal míveli a népies költői irányt.
1840-ben az Athenaeumban Vörösmarty és Bajza lapjá
ban, melynek nemsokára Petőfi is munkatársa lesz, né
pies akkordokat hallat Népdalok czímen :
Hallgatom zúgását
Leveles erdőnek,
Szerelem vallását,
Páros gerliczének.
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1844-ben, abban az évben, melyben Petőfi tehetsége
kezd kibontakozni, jelennek meg Erdélyi János Költe
ményei, benne egész koszorú «Népdalok». Feltűnik már
költői világításban, mint Petőfinél, a csárda :
Csak töltöget a csapodár leány,
Gordon Pista iszik, mint szivárvány.
A bor, ha esnék eső képiben,
Ő lenne árok uteza mentiben.

Petőfies Petőfi előtt Erdélyi Jánosnak egy másik
csárda-dala:
A subámnak nincs melege,
Megvesz az Isten hidege.
Csaplárosné ha van szíved,
Gyújts világot, gerjessz tüzet.
Hadd kóstoljam meg borodat,
Öleljem át derekadat;
Láng a szemed, arany a szád,
Czudar, a ki haragszik rád.

Petőfi korában a népies költészetnek egyik tűz
helye — mint említettem — az eperjesi kollégium nyelvmívelő társasága. Az impulzust tán a kollégium jeles
tanára, Greguss Mihály adta, ki német egyetemeken ta
nult és a népköltészet elméletével is foglalkozott. E nyelvmi velő társaságnak voltak tagjai azok a költők, kik épen
Petőfi hajnala előtt zendítettek rá a népies dalra : Sárosy
Gyula, Szakái Lajos, valamint Petőfi későbbi barátai,
Kerényi Frigyes és Lisznyay Kálmán. Tagja volt Petőfi
majdani buzdítója és pártfogója Vahot Imre, valamint
a népies költészet elméleti hirdetője Pulszky Ferencz is,
ki már 1840-ben népmondák gyűjtését óhajtja: «Minden
legkisebb népmonda becses, mert a nép eszméinek irá
nyát mutatja.)) (Emlény 1840.)
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.
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Nemcsak Magyarország, hanem az akkor még kü
lönvált Erdély is bent van ebben a néplyrai sodorban.
A kolozsvári unitárius gymnasium irodalmi köre a népies
költészetnek egyik ápolóbelye, mint Eperjes Magyaror
szágban. Közvetlen Petőfi előtt emelkedik ki e körből a
szeretetreméltó Kriza János, mint egyik előzője, ki a
népköltészet elméleti jelentőségével, úgy látszik, mint
egyetemi hallgató Berbnben ismerkedik meg. Hazatérve
a Remény zsebkönyvben (1839) egy egész csomó mezei
virágként köti egybe népies költeményeit. E zsebkönyv
ben 1 olvassuk azt a kis népies genre-képet, mely már
élénken emlékeztet bennünket Petőfi majdani költemé
nyeire. A Petőfi műfaját mintegy előkészültében, in statu
nascendi látjuk.
Erzsi hozzám hegyes vagy,
Hogy a zekém avatag,
A csizmám nem kordovány,
Taréj nem peng a sarkán.
Lesz még szőlő s lágy kenyér,
Lesz vasas talpú szekér,
Négy ökröm is leszen még,
Ha megsegét a nagy ég.
Szarvukat felvirágzóm,
Szekerembe úgy fogom,
Mikor kapudnál hajtok,
Szíjj ostorral csattantok.
Te rám ismersz, kacsintva,
Integetsz hozzád híva,
De én szóba se állok,
Szemök, Szilaj, kiáltok.

1 R e m én y . Zsebkönyv kiadta az unitarium collégiumbeli
olvasó társaság. 1839. Kolozsvár.
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Mindig jobban közeledünk Petőfihez : ez már Petőfi
modora, műfaja, tárgya, de még nem az ő géniusza.
Ugyanez, 1839-re szóló unitárius Zsebkönyv-ben a
népies lyra húrjait pengeti a 29 éves Gálfy Sándor,
Krizának későbbi gyűjtőtársa, «Hű galambom, szívem,
Erzsók» kezdetű népies dalával Kriza költőtársa is. A ko
lozsvári unitárius körbe, a Kriza körébe tartozik a ko
rán elhalt, üldözött Szentiváni Mihály; ő is írt népdalo
kat, például «Férjhez ment a szeretője* (Kemény 1840).
1844-ben olvasható az Életképek-ben. mely oly gyor
san kedvelt folyóirat lett, Kubinszkytol egy élénk nép
dalszerű költemény:
Piros csizma, piros lány,
Piros alma lóg a fán.
Minek lóg az alma fán?
Hadd szakítom le babám.

A divat ragadós. Még a feszes és affektált stílű
Döbrentei is, ősz hajjal, népies hetyke Huszárdahk-m
perdül (Honderű 1848). Kissé nehezen, oly királyi taná
csosán járja a tüzes dallamokat.
Ugyancsak 1844-ben jelennek meg az elmés Gaal
Józseftől, ki több tekintetben is Petőfi elődje volt, az
Alföldi dalok. (Ébtképek.) A hang egészen népies:
Ha kérdik, ki vagyok, mondom, szegény legény.
Kérdik : hova megyek? Isten tudja, nem én.

Gaal különben már alföldi novelláiban és a Pebskei
nótárim-h&n alkalmazott népdalszerű betéteket. Sárossy
Gyulának, az «arany trombitásnak* is vannak népdalai.
Itt is, mint mindenütt, inkább élénk és tüzes verselő,
semmint költő :
5*
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Hullámzik a szőke Tisza,
Sajkás legény fordulj vissza :
Akkor is oly zivatar volt,
Mikor szívem feléd hajolt.1

Sárosy eleinte nagyon lenézte Petőfit, cnegannyi
verséből kikandikál a volt közlegény)) írja róla, később
azonban bámulta és Petőfinek különösen rikitó saját
ságait és végletes őszinteségét utánozta. Petőfiről ezt írja
az őszinteség rohamában:
ő emlékül hagyott babért is,
A babéra könnyektől ragyog,
S szerzett magának oly borostyánt,
Melytől vak és részeg va gyok.

Ugyancsak Petőfi zsengéinek évében, 1843-ban, jele
nik meg Budán Szakái Lajos Czimbalom czímű népies
dalfüzete. Vannak benne typikus népdalutánzatok:
Kőrösparti puszta közepén,
Az Alföldön birkás vagyok én . . .

E mellett vannak nagyon is népies hangú versek,
például, Julis az aprómarhát ételi, mely így kezdődik :
őke, őke! líbu, líbufi
Pire, pipi! tubu, tubu!
Jertek össze hóludaim,
Gatyás tyúkim, galambaim!

Petőfi felléptével egyidőben nemcsak a költői gya
korlat szereti a népies hangot, hanem a magyar sesthetikai elmélet iránytűje is a népies felé mutat. «Tanulni a
népet, az életet, — mondja Erdélyi János 1842-ben, a
1 A közönség egy része oly hasonlónak találta Sárosy és Petőfi
költői stílusát, hogy a Sárosy névtelenül terjesztett F a r s a n g i
d alát (1850) Petőfinek tulajdonította. E, T á n c z o lja to k le á n y o k ,
tá n c z o lja to k ! kezdetű versben fordul elő e két sor, mely nem
volna méltatlan Petőfihez : «Akasztófákká lettek tölgyeid, Őh
bon! azért tánczolnak hölgyeid!))

Kisfaludy-Társaságban tartott, már említett, székfoglaló
előadásában — ez a mai költő hivatása, nemes köteles
sége.)) Még határozottabban jelöli ki a czélt a fiatal
Pulszky Ferencz, 1845-ben: «A népi elem mélyebb vizs
gálata és a régi műemlékek stúdiuma : csak ezek vihetik
a magyar irodalmat a dicsőség fénypontjára.))
A népies tendenczia tehát a X IX . században fel
feltűnt, azután mindinkább erősbödött, minden irány
ban előre nyomult, míg végre Petőfi költészetében kény
szerítő hatalommal teljes diadalt ült. Egyre
Nő a forgatag
Megérzi sodrát, hogy ragad.

Ez a népies tendenczia azután beleáramlik a nemzeti
és demokratikus eszmeáramlatba, mely Magyarországot
a forradalomba, Petőfit dicső halálba vitte.
*

Láttuk, hogy a nagy ihlet eme korában mennyire
irányították a negyvenes évek nemzedékét és mindenek
előtt annak legfogékonyabb tagját, Petőfit a korabeli
magyar és európai eszmeerők; de hiába szakadtak volna
reá ezek az áramlatok, hiába lett volna maga a kor — a
melyben élt — annyira ihlető és poétikus, hiába hatot
tak volna reá korának nagy szellemei, ha Petőfi nem lett
volna az az elragadó, közvetlen, költőileg vibráló egyé
niség, ki lyrikusnak született. A kor csak irányát, de
nem geniejét magyarázza.1
1 A népies költészet tehát voltakép négy phasison ment át.
1. A népköltészet fontosságának elméleti elismerése. 2. A nép
dalok gyűjtése. 3. A népdal utánzata (többnyire a külsőségeket
utánozták). 4. A népköltészet szellemének átvitele a műkölté
szetbe.
A Petőfi előtti népies irányra jó monographia a Galamb
Sándoré : «A magyar népdal hatása műköltészetünkre# (1907).

VII. ROMANTIKUS ÉS REALISZTIKUS
HATÁSOK.
A mint láttuk, az izgatott nagy korszak lobbantja
lángra Petőfi lelkesedését, a kor beleirányítja őt á de
mokratikus és népies szellembe. Az eszmék forradalmi
zuhatagja hajtotta csónakját: ő nem tudott és nem is
akart kitérni.
Van azonban ebben a korban is — mint minden
korban — az uralomra jutott főtendenczián kívül más
tendenczia is, az elmúlt korból átöröklött irány, kiható
és a jövőt jelző keletkező, támadó irány. Van e korban
már hervadó irodalmi növényzet és olyan, mely csak
csírázik. A kornak jellege átmeneti: mint a hajnalé,
melyben van még valami a megelőző éjjelből és már
van benne valami a nappal fényéből.
Az elhaló irány a romanticzizmus, mely a huszas
és harminczas években uralkodott. Petőfi nemcsak tu
lajdon korának fia volt, hanem az előzőnek örököse,
melytől romantikus hajlamot örökölt. Viszont megérzik
művein egy most csak támadó irány, melynek virágko
rát már nem éri m eg: a realizmus.
Mennyiben romantikus Petőfi? A már elvonuló ro
mantikus viharnak csak utolsó dörgése hallik ki mű
veiből.
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A romantikus iskola szerette a nagy, őrült nagy szen
vedélyeket és a középkori lovagvilágot. Hyen légkörbe
vezeti az olvasót az az elbeszélő költemény, melynek
czíme egy középkori lovagvár neve: Salgó. Három rabló
lovag: a két Kompolti testvér apjukkal a szomszéd várba
törnek és elrabolják a várúr fiatal feleségét. Mind a két
fiú megszereti az elrablott hölgyet, de az apa, az öreg
Kompolti kijelenti, hogy magának tartja meg. Az egyik
testvér, Dávid, erre szerelemféltésből megöli a másikat,
megöli aztán édes apját, végül örjöngő szenvedéllyel
megöli a nőt és önmagát is.
A romantikus költők nagyon szerették a bosszú motí
vumát műveikben szerepeltetni. Miért? Mert szerették
a végletes, a határtalan szenvedélyt, a bosszúban pedig
a szenvedély mintegy felrobban. A mi irodalmunkban is
a bosszú mintegy divatba jő 1880—45 közt: Vörösmarty
A két szomszédvár-&ba,n a bosszú féktelen tombolását, a
Marót óán-ban pedig a bosszúknak halmozását látjuk.
Romantikus költőink nagy része vetekedik e részben
Vörösmartyval. Petőfi az ő regényében ( A hóhér kötele)
hódol e divatnak: hőse az izzó gyűlöletből fakadó és
kegyetlen hideg számítással keresztülvitt bosszú-aktusok
nak valódi mániákusa.
A romantikus költők szerették a tétlen élet rajzát,
az anyagiakban gyökértelen existencziákat, a mi akkor
mind poetikusnak tetszett. Petőfi eme regényében ezt
még túlozza; szinte dicsőíti az ágról szakadt szegény
séget, a semmittevést, a munkakerülést.
Vannak azonban Petőfi költészetének olyan roman
tikus sajátságai, melyek a minták, a divat követéséből
nem magyarázhatók, mert a költő sajátos egyéniségéből
törnek elő. Ezeket a költői vonásokat tehát nem magya

72

rázza a kor, hiszen egyéniek, de igenis a kor öregbítette
ő k e t; a romantikus kor arra ösztönözte, hogy erősebben,
nyíltabban érvényesüljenek.
A romantikus költők az egyéniségnek kultuszát űz
ték ; végletes individualisták voltak a lyrában, az Én
nek korláttalan uralmat engedtek, személyiségüket elő
térbe állították, az egyéniségnek és a szerelemnek jogait
magasztalták a conventióval szemben. Itt Petőfi önkén
telenül találkozik a romantikusokkal. Még nem volt
annyira személyes lyra Magyarországon, mint az övé.
Személyiségét egészében állítja elénk, nem habozik ön
magáról mindent elmondani. Az Én uralkodik dalkölté
szetében, de nem a nagyzás, nem az elbizakodás vagy
önzés, hanem az őszinteség, a naiv szeretetreméltóság
Én-je. A szenvedélynek, a természetnek jogait a társa
dalommal szemben ő is védte, midőn elvette Szendrey
Júliát. A romanticzizmus szerette a szerelmet, mint a
természettől minden ellenállás legyőzésére jogosult hatal
mat bemutatni: szerelme, még a házasélet szerelme is
oly elragadó költészetében, a minőt a magyar irodalom
eladdig nem ismert.
Ez (a mint elneveztem) Petőfi önkéntelen romanticzizmusa. E sajátságok egyéniségében gyökereznek, de a
romantikus szellem arra ösztönözte, hogy magasabb
lajtorjára vigye ezt a hangot, mint tán más körülmé
nyek közt tette volna.
A halványuló romantikus hold utolsó fénye ily
módon hintette ezüstjét Petőfi szerelmére. De már jelent
kezett e korban az irodalmi láthatár alján egy más nap
nak korongja, mely szintén fénysugarakat lövelt Petőfire.
Ez a realizmus.
A realizmus lesz majd a X IX . század második felé

nek uralkodó iránya. A realizmus ezt mondja : többet
kell adni a valóságból, mint a mennyit a költők eddig
adtak. Nem kell annyit válogatni! Az egész életet, az
életjelenségek teljét fel kell venni, olyan dolgokat is,
amelyeket eddig kerültek, mert nemtelennek tartották.
A költészetnek igazabbnak kell lennie, az emberi élet
egész körét fel kell karolnia, ki kell terjeszkednie az
ember állati ösztöneire is, a kellemetlenre és aljasra is.
Ez iránynak fokózott fejlődése, azután a naturalizmus : ez
még az élet rút, undorító részleteit is némi kedvteléssel,
éles megvilágítással iparkodik már-már elszörnyült ol
vasói szeme elé állítani.
Petőfi kivette a maga részét ebből a még csak csírázó
mozgalomból, ő realista is, de csak nagy tapintattal köze
ledik a nyers valóhoz: mint a magyar leány természetes
ösztöntől vezetve az illetlent, úgy kerüli ő a nyerset.
De igenis vannak realisztikus vonások Az apostol-bán,
az utczai züllöttség rajzában. Valami tartózkodó realiz
mus mutatkozik A fakó leány és a pejlegény czímű no
vellában, különösen ha a parasztélet akkor divatos, édes
kés felfogásával vetjük össze.
Petőfi tehát érintkezik a realista jövővel, úgy, a
mint érintkezik romanticzizmusa révéi} a múlttal.
A kulisszák fel vannak állítva. Ez a háttér, ez Petőfi
kora. Most felléphet a hős.

V m . EGYÉNISÉGE.
Petőfi életének és költészetének kulcsát egyénisége
adja meg.
Petőfi rövid ideig élt, fiatalon halt meg, természetes,
hogy egyéniségében megtaláljuk a fiatalság általános
jellemvonásait. A tűz, a hevülékenység, a fogékonyság,
hajlam a könnyelműségre és hetykeségre, naivitás és
dacz — mindezt felleljük benne : (már a gyermekben,
ki Pesten az utczán hirtelen apja mellől megugrik és
megtaláljuk élete utolsó idején, a katonában, ki potomságok miatt egymásután összevész három főnökével.
Az ifjúságnak többé-kevésbbé általános sajátságai
mellett van azonban benne két főjellemző vonás, két
petőfies sajátság, melyek leglényegét alkotják. Ezek ad
ják egyéniségének a különleges arczélt.
Az első sajátság: természetessége. Természetes az, ki
úgy adja magát, a minő, olyannak adja magát, a milyen
nek az Úristen teremtette. A második sajátságát lyrai
feszültségnek nevezem. Benne az érzelmeknek egész
tengere hullámozva-hullámzik: lelke mintegy várja-lesi
a külvilág benyomásait, hogy rezeghessen.
E két sajátság alkotja jellemének alapját. Mértani
hasonlattal élve: mint az ellipszisnek, két gyújtó pontja
volt. E két sajátság adja aztán tehetségének a határozó,
a döntő irányt.
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Petőfinek egyik központi sajátsága a természetiesség.
Gonddal művelte önmagát és tehetségét, de azért mégis
csak az maradt, a mit ő úgy fejez k i: «a korláttalan
természet vadvirága vagyok én». Ő közelebb állt minden
műveltsége mellett is a természethez, mint más költő : a
természeti ösztönök leplezetlenebbik jelennek meg nála,
az emberi természet ős vonásait nem takarja el a társa
dalmi conventio, nem takarja el czélszerű szokások me
chanizmusa.
Petőfi nem a szokást szerette követni, nem a conventiót, hanem természetét. Mindig Petőfi Sándor maradt.
S ép mivel nem tudott alkalmazkodni, mivel a perez
daczos sugallatát szerette követni, sok összeütközése
volt. Az opportunitást csak bizonyos határok közt is
merte el: azontúl nem akart alkudozni s csakhamar
nem a körülményeket, hanem egyéniségét vetette latba.
Lyrai nagysága ép abban rejlik, hogy lényének ezen
fő vonása, a természetesség egybevágott korának irodalmi
főtendencziájával, a népiességgel. A népköltészetnek és
egyéniségének géniusza találkozott.
A népköltészetben pedig több a természetesség, az
őszinteség, a közvetlenség, mint a műköltészetben. A népköltészet ő reá nézve congeniáhs volt. Ha parasztruhá
ban jelent meg, ez nem volt maskara, ő nem volt Sálontiroler. Rokonnal találkozott, ha a népköltészet géniuszát
követte. Minthogy a természetesség volt Petőfi sarksaját
sága, sokkal tökéletesebben élhette magát bele a népies
ségbe, mint a népiest utánzó elődjei, Kisfaludy Károly
vagy Czuczor Gergely.
Petőfi természetessége, mely egész költészetét áthatja
és sajátos jelleget ad neki, jellemének alapja, ősi kőzete.
«Petőfi — mondja egyik barátja, Sas István orvos — a
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megtestesült, hamisítatlan valóság volt gondolatban, ér
zelemben és cselekvésben)). 0 az emberek előtt, a ter
mészet pedig ő előtte nem hazudott soha. «A természet —
mondja maga Petőfi — leghívebb barátom, kit sohasem
kaptam hazugságon.)) Egyszer társalgás közt Vachott
Sándorné előtt így nyilatkozott: «A természet a költő
műhelye)).
Ezt a természetességet azután magaviseletében és
műveiben mindenütt fellelhetjük.
Mindenekelőtt megnyilatkozik lyrájának szókimon
dásában, közvetlenségében és egyszerűségében. Petőfi
lyrájában bizonyos geniális naivitással mindig egészen
adja magát. Kimondja mindjárt, a mit örökké hullámzó
lelkében talál:
Mint a róna, hol születtem,
Lelkem útja tetteimben
Egyenes;
Szavaimmal egy az érzet,
Czélra jutni álbeszédet
Tétovázva nem keres.

Az «őszinte» szó még nem meríti ki ezt a természe- -|
tességet. Költészetében nincs semmiféle kiszámított oda- 3
állás a közönség elé, mely a költőt bizonyos hatásos
helyzetben mutatja. Azt mondják, a fényképírás feltét- |
lenül h ű ; igaz, csakhogy a fényképen mégis bizonyos
hűtlenség, hamisítás va n : nem a gép hamisít, hanem
a lefényképezett, ki pose-ban áll az üveglencse elé. Petőfi
mindennapi életében mutatja be önmagát: úgy adja
magát, a minő volt és a mikép érzett abban a perczben,
midőn a költeményt írta. Külön költői preparáczió nála
nincs. Ő első költőnk, a kiről ezt el lehet mondani és e
részben ő korszakalkotó. Az a bizonyos költői ünne

pélyesség, mely a többi költőt nimbusszal környezi, nála
nincs meg. Vörösmarty, az előbbeni nemzedék legna
gyobb költői tehetsége a költőt vates-nek tekinti: isteni
ihletében lát dolgokat, melyeket a közönséges halandók
nem látnak. A Liszt Ferencz-hez czímű lázas, bámulatos
ihletű költeményében Vörösmarty elmondja látomásszerű
benyomásait, melyeket benne Liszt páratlan játéka kel
tett, midőn egyszer a Nemzeti Színházban a Rákóczirapszódiákat játszta. A bűvös hangok feltámasztják a
múltat: a költő maga előtt látja fönséges vízióban
Mohácsot. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Petőfi a jeles
hegedűsnek, Rózsavölgyi halálára írt költeménye, melyen
megérzik Vörösmarty költeményének némi hatása. Csak
hogy Petőfi egészen más hangnembe írta át Vörösmarty
fenséges orgona-fortisszimóját: a zene keltette mohácsi
impressziók Petőfinél percznyi rossz kedvével és szeszé
lyes izgalmával vegyülnek, melynek múló oka az akkori
politikai helyzettel való elégületlenség. Vörösmarty bús
ünnepi páthoszához mérve a Rózsavölgyi-nekrológ hangja
majdnem köznapias, mindenesetre egyszerű. Momentán
hangulatnak leplezetlen, szinte szeszélyes kifejezése van
előttünk. Semmiféle cothurnus, semmi magas hang:
mintha csak beszélgetne a hegedűs haláláról, igaz, hogy
némileg kiemelve és fokozva a beszélgetésben említett
jellemző vonásokat.
A hegedű hatását rajzolja Vörösmarty is, még pedig
lázas extazissal A vén czigány-b&n. A krimi háború
alkalmából újból reményleni kezdték, hogy Magyarország
egy nagy külföldi conflagrátió révén felszabadúl. Ez volt
Kossuth kedvencz gondolata is. A nagy háború keltette
reményeket tolmácsolja A vén czigány látomásos páthosz-
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szál: a czigány vates-szé magasztosul, ki hazánk jövőjéről
lázas ihlettel pythiáskodik.
Petőfi ellenben nem ünnepélyes, hanem egészen bizal
mas. Mindent elmond. Elmondja, hogy megverték, hogy
adósságai vannak, hogy apja veszekszik feleségével. Olyan
részletekkel lép a közönség elé, melyeket még családi
körben is restelkedve említenek. «Bölcsőmbe tette Isten
az őszinteséget pólyának, magammal viszem síromba
szemfedőnek», mondja jellemzően Petőfi. Ez a tüne
ményes őszinteség magyarázza azt, hogy lyrája egyszer
smind életrajza. Vörösmarty lyrája ellenben nem életének,
hanem ihletének története.
Petőfi még az Alföldet is nyíltsága miatt szereti:
megtalálja benne egyéniségének fővonását.
De te, alföldem, hol hegy után hegy nem kél,
Olyan vagy, mint a nyílt, a felbontott levél,
A melyet egyszerre átolvashatok.

íme, az Alföld őszinte, nyílt. Végig nézek rajta, nincs
ott rejtett dolog, mint a völgyekben, melyeket csak
akkor látok, ha felmegyek a hegyre.
A leplezetlen őszinteség azonban veszedelmes saját
ság. Veszedelmes a társadalomra és veszedelmes a szó
kimondóra. A társadalomra veszedelmes, mert ha min
denki mindenkivel teljesen őszinte, ez a conventión
alapuló társadalom huszonnégy óra alatt felbomlanék.
A költőre veszedelmes a teljes nyíltság, mert ha mindent
elmond, akkor elmondja rossz sajátságait is, elmondja
gyöngéit, el mindazt, a mit tán lepleznie czélszerűbb
volna, mert elvonja tőle az olvasó rokonszenvét. Petőfi
nek azonban szabad volt őszintének lennie. Miért? Mert
Petőfi, mellőzve halandó voltunk némely gyöngeségeit,
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mellőzve ifjú korának némi kiforratlanságát: lelki életé
nek alapjában érdekes, szeretetreméltó költői egyéniség
volt. Mennyi nemes tűz a nagy eszmékért! Mily nagy
hajlam magát az emberiség vagy hazája javára felál
dozni ! A ki mindent elmond, mint ő, az elmondja ugyan
az élet trivialitásait is, csakhogy ő meg tudta aranyozni
ezeket a trivialitásokat humorával, vagy kedves pajkossággal. A trivialitás sem maradt szókimondó költésze
tében trivialitásnak: ő érzelmeivel át meg átitatta, az
érzelem pedig költői valami, a lyra alapeleme.
Például a költő látja szüleit veszekedni, öreg házas
pár czivakodása kellemetlen látvány. Petőfi elmondja ezt
egyik költeményében, a hol mégis költői hatást tesz e
jelenet, mert ő bevonja érzelemmel, némi sajnálattal,
gyöngédséggel, humorral, — érzésekkel, melyek költőiek
és ilykép költői hatással van reánk az, a mi épen nem költői
puszta életvalóságában.
A köznapi életet ennyire bele vinni a költészetbe új,
de veszedelmes irány. Petőfinek sem sikerült mindég és
néha nála is a trivialitás annak marad, a mi voltakép:
trivialitásnak. Van egy költeménye, melyet huszonegy
éves korában Dunavecsén írt, a hol nem a szüleinél lakott,
a kiknek csak egy szobájuk volt, hanem a szomszéd adott
neki szobát.
Ügy jól laktam, hogy még! . .
Egyet nyújtózom, és
Aztán tied vagyok,
Imádott heverés!
Őh
Be
Ki
Az

kedves pamlagom,
áldott puha vagy!
téged feltalált,
volt ám még az agy.
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A költemény végén:
Disznó forró idő! . . •
No semmi; legalább
Ki ott kinn dolgozik,
Nem hűti meg magát.

Itt nem sikerült a tunyaság érzését, mely szerint
eszem, iszom, nyújtózkodom a pamlagon, nem dolgozom,
inkább nézem az ablakból a dolgozót, — ezt a köznapiságot nem bírta költői légkörbe emelni.
Még veszedelmesebbnek bizonyult ez a szókimondás
Petőfi utánzóira nézve, kik nagy mesterüknek ezt a
tősgyökeres sajátságát a maguk költészetében érvényesí
teni akarták. Petőfi divatba hozta az apákat (addig nem
is beszélt magyar költő apjáról, mintha a Code Napóleont
követnék: La recherche de la faternité est interdite). Petőfi
divatba hozta a verést is (már t.i.a költészetben* az élet
ben, a tanügyiben mint a vármegyeiben, akkor úgy is
virágzott e szokás). Divatba hozta, hogy a költők adós
ságukat is fel panaszolják, t. i. nem szokott prózában,
hanem versmértékben. Petőfi kitárta a nyomornak és a
vándoréletnek bajait, de fölfedezte a költészet számára
a feleséget: oly szerelmi himnuszokban énekelvén meg
Júliáját, ki immár Petőfi Sándorné volt, mint a hogy
a magyar költők kedvesüket szokták volt megénekelni.
Meglepő! a szerelem édes bora nem savanyodott álltá
ban házassága folyamán konyhai eczetté. Petőfi meg
jelenése előtt a magyar költő költeményeiben apátlananyátlan teremtés volt, kinek nincsen felesége (csak ked
vese), nincsen adóssága, pénzre sincs szüksége, nem eszik
(csak iszik). Petőfinél mindez, a miről a világ költésze
tében kevés szó volt, páratlan őszinteséggel és költői
erővel jelenik meg.
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Petőfi szókimondó tulajdon halálára nézve is. Megvan
nála a halál költészete : nincs költő, ki minden szentimentalitás nélkül oly gyakran tárgyalta volna halálát.
Senki sem tudta úgy mint ő : mit tesz szeretni, de senki
sem tudta úgy mint ő : mit tesz meghalni.
Ő mintegy szókimondó a halállal szemben is, mely
nek gondolatát inkább kerülni és leplezni szokta az em
ber. Gyakran foglalkozott ő gondolatban a múlandóság
fogalmával és ebbe azután belefoglalta a maga elmúlá
sát is. Ezt fejezi ki nem egy költeményében, ezt fejezi ki
abban a Szeptember végén czíműben is, melyet pedig
boldogsága virágában a költői mézes-hetek alatt írt.
Ha halála után felesége hűtelen lesz emlékéhez, a költő
feljön a síri világból. Arany azután átvette ezt a motí
vumot, szavánál fogja barátját (kiről tudta, hogy nem
pose-ol és nem hazudik) és balladai módszerrel valóban
feltámasztja A honvéd özvegyé-ben a meghalt Petőfit, ki
úgy, a mint Ígérte, hűtelen feleségéhez feljön a holtak
birodalmából. A nászünnepély fényben és vígságban
áll, Egyszerre — mint éj a villámtól —
Megnyilatkozik a terem :
Küszöbjén sárga, véres arczczal
Megáll a honvéd hirtelen.
A vígadók egymásra néznek,
Rémülve felsikolt a hölgy,
Alatta, mint mélységes örvény,
Indul, forog, sülyed a föld.

Petőfi költészetének ezen alapvető sajátságánál fogva,
természetessége, egyenessége révén érintkezik a népköl
tészettel is. A népköltészet friss, közvetlen, igaz termé
szeténél fogva : ugyanilyen a Petőfi költészete a költő
jelleménél fogva. A népdalból újították meg az európai
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.
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népek költészetüket, belőle mint ősforrásból merítve az
érzések igazságát. Miért oly igaz és közvetlen a népdal?
A népköltőnek nincs oka és alkalma színlelt, hamis,
mintegy csak a fejből származó költeményeket előadni.
Ha nem érez, nem énekel. A műköltő nem egyszer ír
költeményt kedv és ihlet nélkül: ambiczióból, felszólí
tásra, pénzért pályázat alkalmából, pénzért ünnepélyre,
például ünnepi ódát szoborleleplezésre: tán tisztek a
jeles férfit, kinek emlékét megódázza, de valódi meleg
érzés nem kering a költői technika szempontjából jól
megalkotott költeményben. Megvan a villanytelep, meg
vannak a drótok és az üvegkörték, de nem fut bennük
elég villámos áram. Mindezek a külső indítóokok nem
szerepelnek a népköltőnél. Ha nem érez, hallgat.
De még más oka is van a népköltészet igazságának
és közvetlenségének. A sok ezer népdal közt csak az
marad fenn az ének szárnyán, a melyből ösztönszerűen
kiérzi a nép az igazságot. A mesterkélt, hamis érzelmű
népdal kihal a létért való harczban, mert a népdal csak
annyiban él, a mennyiben átérzik, a meddig tetszik, a
meddig éneklik. Igenis, a népdalok közt is folyik a létért
való harcz, úgy mint a mező virágai közt. Ha nyári
napon kimegyünk a mezőre, minden idyllikusnak lát
szik, minden békét lehel, illatozva himbálódznak a
langy fuvallatban a sokszínű mezei virágok a magas
fű közt, szorgalmas méhecskék döngicsélve röpködnek
édes kis terhükkel, bogárkák mászkálnak nyugodt buzgósággal a fűszálakon, a pillangók mint röpülő gyé
mántok szállingóznak a napfényes levegőben : minden
oly békésnek és boldognak tűnik fel. Pedig ez az idyllikus mező is a létért való harcznak egy csatatere:
fűszál fűszál ellen küzd, az egyik virág ki akarja szőri-
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tani a másikat és kiirtja, ha életrevalóbb, azaz ha job
ban tud alkalmazkodni a mező természetadta körül
ményeihez.
így van ez az emberi életben i s : folyton intri
kálunk, küzdünk egymás ellen. Az élet nagy harcztér' és
ha meghalunk, folytatják a harczot sírhalmunkon a
virágok és fűszálak.
Olyan életre-halálra való harcz, mint a mező virágai
közt, dúl a népköltészet virágai, a népdalok közt is.
A jeles, az életrevaló — ez esetben az' igaz, átérzett
népdal — kiszorítja az át nem érzett, bágyadt népdalt.
Petőfi lyrájának fősajátsága ilykép megegyezik a nép
dal főjellemvonásával: mind a kettőben az érzés azon
melegében, egyenest áthullámzik a dal rhythmusába.
Petőfi egyszerűsége, közvetlensége, természetessége
ellentétben látszik lenni a magyar irodalom szónoki jelle
gével. Az őszinteség nem számítja ki jóeleve a hatás
eszközeit, míg a rhetorika a tömeg tervszerű, fokozatos
megindításán alapul. Az idő azonban, melyben Petőfi
élt, oly izgatott volt, a szabadságháború idejében oly
szükséges volt a nagy közönséget nagy tettek számára
megnyerni, hogy az ő költői háztartásában is előfor
dulnak, habár inkább elvétve, rhetorikai alkotórészek.
Rhetorikus a Talpra magyar, de itt is győz a lyrai
jelleg, a refrain mintegy dallá olvasztja a szónokiasságot.
Ezzel szemben mennyire rhetorikus Vörösmarty!
Milyen szónoki páthosz van például Az élő szobor
exclamatiójában :
Kevés, de nagy mit szólni akarok :
«Ember, világ, természet, nemzetek!
Ha van jog földön, égben irgalom,
Reám és kínaimra nézzetek!»
6*
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Vörösmarty különben is a nagy izgalomnak költője :
van benne valami szenvedélyes ihlet, extázis, mely
nagyon jól illik a rhetorika ünnepélyes pompájához.
Mennyire rhetorikusak leghíresebb költeményeink:
Eötvös Bwcsw-ja, Berzsenyi ódája A magyarokhoz, Kis
faludy Károly Mohács-a! Igaz, hogy a hazafiúj fáj
dalom, mely e költemények alaphangja, igen alkal
matos szónokias előadásra. Eötvös mintha egy egész
díszküldöttség előtt az ország határán nemzeti színű
vászonnal díszített pódiumon állna és búcsúznék, a kül
föld kincseivel szemben a Haza szent fájdalmát magasz
talva. Berzsenyi cicerói formákban korhol, Kisfaludy
Károly pedig mint egy a régi csatatéren lefolyó gyász
ünnepély szónoka, sóhajtva üdvözli nemzeti nagylétünk
temetőjét. A pathosnak lélektana a következő : a rhetorikai pathos úgyszólva népszerűsíti a fontos eszméket,
átváltoztatja, lefordítja oly effektusokra, melyek iránt
a nagyközönség fogékonyabb, mint elvont eszmék iránt.
Petőfi nem élt a szónoki pathos eszközeivel, hogy
eszméit nagyobb közönség számára kézzelfoghatókká
tegye : meg volt neki a maga eszköze, a mellyel szárnyat
tudott adni annak, a mit mondani akart: egyszerű stí
lusának intenzivitása, népies és találó kifejezéseinek ereje.
Ez az érzelmi erő szétrepesztette volna a hagyományos
szónoki formákat.
A természetesség azonban Petőfinek nemcsak lyrájában van meg. Epikus műveiben is oly embereket rajzol
kedvteléssel, kik közel állanak a természethez: egyszerű
paraszt emberek a hősei, legjobb eposzában: János
vitéz, a juhász ; legjobb novellájában egy paraszt legény
és paraszt leány.
Neki magának kedvencz eszméje volt falura menni
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lakni, a természet emberei közé: életének utolsó hónapjá
ban pedig a Székelyföldön kívánt «fecskefészket rakni».
Petőfi épen természetességénél fogva semmit sem
gyűlölt úgy az irodalomban, mint az affeetatiót, a
mesterkéltséget, a sablont. Első nagy műve A helység
kalapácsa ép azokat parodizálja, a nagy szavakat, a me
lyek mögött nincsenek nagy érzelmek vagy nagy gondo
latok ; a formákat, a melyekbe nem töltöttek szellemet;
az utánzást, mely csak sablon lélek nélkül, — szóvaRa
költészetet, melyben nincs lelki igazság.
Petőfi természetessége azonban nemcsak magatar
tására és költészetére terjed ki. Erkölcsi felfogásában
szintén a természet embere, mert erkölcstana a termé
szet tiszteletén alapul. A morálnak különböző forrásai
vannak: tekintélyesebb forrása a vallás, de van egy más
is : az illető embernek egyénisége. Petőfi erkölcsisége
egyéniségének önkénytelen folyománya. Szerinte j ó : a
mi természetes. Követem a jót, mert természetem így
hozza magával. Ethikája ilyen erkölcsi naturalizmuson
alapult: nem elvont elveket tartott szem előtt, hanem
jó hajlamait követte. Természete sugallta, hogy szeresse
szüleit, feleségét, gyermekét, a hazát, hogy imádja a
szabadságot, hogy mindig a becsületesség legyen mágnes
tűje. Abban is a franczia forradalom tanítványa, hogy a
természet szavát az erény szavának tartotta. Az erkölcsi
világban is nem a conventiót, hanem egyéni hajlamait
akarta követni.
Petőfi természetessége tehát ép úgy megnyilatkozik
abban, hogy egyéniségében olyan uralkodó, sőt kirívó
elem az egyenesség, a leplezetlenség, mint abban is,
hogy erkölcsi felfogása is a természetességen alapult;
de nyilatkozik politikai nézeteiben is, A szabadság
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szerinte az embernek természetes, jogos állapota. Az
ember szabadnak született, mint a madár. Rabnak lenni
természetellenes. A mi a szabadságnak ellentmond, a
zsarnokságot gyűlölte, mert ellenkezik a természet szent
törvényeivel. A háziállat, például a kutya, nem szabad,
mert ki van ragadva a természet köréből és mesterséges
viszonyok közé van kényszerítve. Ez azonban természetellenes állapot.
Á
A szabadságszeretet nála egyéni hajlam volt, melyben
az ő hite szerint a természet parancsa nyilatkozik.
Petőfi lelki életének második alappillérét «lyrai feszült
ségének neveztem. Lelke folyton benyomások után
áhítozik, folyton neki akar hullámozni, folyton érzel
meket akar felszínre vetni. Mint a vitorlás hajós, ő is
irtózik a teljes szélcsendtől. A vitorlának, hogy dagadjon,
szélroham kell, neki pedig erős érzelemroham kellett,
forradalom és szerelmi mámor. A kikötő nyugalmát
nem állja: ki a nagy tengerre, a mozgó víztömegre, a
levegő-áramlatok közé !
Petőfi lyrikusnak született, valódi lyrai természet.
Mi a lyrai természet? Az emberek lelki álapotát a nap
nagyobb részén bizonyos közömbösség jellemzi: sem
mély bánat, sem nagy lelkesedés vagy öröm nem veri
fel lelkűk tompa semlegességét. Petőfinek más volt a
lelki alkata. Benne folyton-folyvást dagadtak, apadtak
az indulatok, az érzelmek. Petőfi központi sajátsága,
mely nélkül költészetét nem érthetjük meg, érzelmeinek
rendkívüli intenzivitása, sőt végletessége. Petőfi, mint
Coriolanus, nem tudott közömbös lenni: lelke mindig
vibratióban volt és érzelmei csakhamar, más embernél
szokatlan erővel, az exaltatio fokát érik el. E’olytonfolyton érzelmek hullámzanak benne, melyeknek állan
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dóan hajlamuk van a végletekbe szökkenni. Ezért nevezem
lyrai természetnek. Minden, a mit jónak tart, kultusz
tárgya lesz, a mint valamit megszeret, szeretete mindjárt
a szenvedély alakját ölti. A barátság, a szabadság
szeretet nála szenvedély fokára emelkedik. A mint pedig
valamit helytelenít, akkor «a zuhatagos vad bérezi patak
mindjárt megnő folyammá és lezuhan, mint a feneketlen
örvénybe a féktelen Niagara».
A mi másnak öröm, az neki gyönyör; a mi másnak
kellemetlenség, az neki marczangoló fájdalom. A hol
más némi erkölcsi visszatetszést érez, ott őt már a fel
háborodás láza töri. Az emberek legtöbbje élete nagy
részét bizonyos tompa érzéketlenségben tö lti: Petőfi
nem tud aluszékonyan színtelen lenni: nagy szemében
rendesen érzelmek czikáznak. Könnyen észre lehet venni,
hogy a különböző emberek közt roppant nagy különbség
van észbeli tehetség dolgában: de sokkal kevésbbé
szoktuk megfigyelni, hogy ép oly nagy eltérések talál
hatók embertársaink közt az érzelmek gazdagságára
nézve. Vannak így, hogy úgy mondjam, érzelem-geniek
és érzelem-vakok. Mily nagy a különbség köztük, hasonló
értelmi fok mellett is! Érzelmeinek eme tropikus gazdag
ságánál és intenzivitásánál fogva tipikus lyrai költő
Petőfi.
Az érzelmek ezen folytonos rezgése megérteti velünk,
hogy ezek az érzelmek azután könnyen hullámmá
dagadtak. Petőfi nagyon hajlott az exaltatióra, az érzel
mek végletességére. A mint ő mondja, ilyenkor százezer
villám nyargalódzik körülötte. A szerelemben a bálványo
zásig túloz (lásd a szinte már férfiatlan Mosolyogj rám
czímű szerelmi versét). Ha megharagszik, akkor el akarja
dobni lantját, kardját és a hóhérságra vállalkozik. Egy
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nyakravaló-ügyben annyira felhevül, hogy életpályáját
koczkáztatja. Midőn Vörösmarty mint képviselő a kor
mány egy katonai javaslatára szavaz, Petőfi szenvedélyes
kíméletlenséggel megtámadja a nagy költőt, ki akkor
barátja, régebben pedig jótevője volt. Dicsősége, hogy
benne nemcsak a harag, a felháborodás, hanem a lelke
sedés, az ihlet, a barátság, a szeretet is ily hirtelen nagy
lobbot tud vetni.
Érzelmeinek ez a teljessége mintegy pótolta életének
rövidségét: annyit érzett rövid életében, mint más, ki
férfikorát is átéli. Bármily koldus-szegény volt is Petőfi
ifjú korának egyes szakaiban, már akkor is érzi, hogy
ő király az érzelmek birodalmában : érzelmeibe elmerül,
mint a fukar kincseiben, elmerül, dúslakodik bennök,
nem tud velük eltelni.
Érzelmeinek ezt a frenéziáját festi P etőfi:
Kedvemnek ha magja volna :
Elvetném a hó felett,
S ha kikelne : rózsaerdő
Koszorúzná a telet.

Téli éjtszakákon kimegy Etelka sírjához: nem tud
eltelni fájdalmával, bele-belemarkol, mint a fukar
aranyaiba. «Lángoló szív, vagy fagyos sír!» Érzelmeinek
árja mindig szíve legfenekéről bugyog elő. Midőn
Borjádon kedves társaitól búcsúzik, azt mondja nekik:
«oly mélyről jő ilyenkor az emberből a szó, hogy mire
feljő, elvész».
Természetességénél fogva otthona volt a népköltészet:
érzelmei feszültségének következtében pedig másik
otthona a hazafias lelkesedés.
És hogyan tudott ő szeretni! Te mondhatod meg
Szendrey Júlia, ki glóriás központja lettél az új költészet
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nek, a házasság-költészetének! Te mondhatod meg ma
gyar Alföld: milliók, meg milliók láttak, de csak ő
fedezte fel véghetetlenséged szépségét! Te mondhatod
meg magyar szabadság és magyar nép: hisz értetek
halt meg.
Érzelem-éhségével, az imént jelzett érzelmi vibráló
jával függ össze jellemének és életének nyugtalansága.
Folyton vándorol. Lelke mindig ég, de a talaj is ég
alatta. Érzelmei meg képzelete mindig új táplálékot
keresnek.
Viharmadár v o lt: érzelmeinek hullámcsapásai közt
szeretett lebegni, a hullámvölgyekben is kifeszített
szárnynyal. Pedig oly végletes természetű volt, hogy
nem sokat kellett várnia, míg vihar vonult fel belsejében.
A pokol az ő érzelmi világában tőszomszédos a
mennyországgal. Csakhamar átcsúszott az egyikből a
másikba. A legkisebb gáncs — s a düh láza tö ri;
egy leány futó szempillantása az utczán — s megnyílt
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habozó társait és aztán velük az egész fővárost a szabad
ság felé vezesse.
Arany csendesen félrevonult, izgalmak és idegkimerü
lés közt révedező, búskomorságra hajlandó remetéje
a költészetnek; Vörösmarty szelíd rajongó, .ki heves
szenvedélyek exaltatióját, a bosszú, a szerelem lázát
átéli, de csak izgatott képzeletében, mintegy a külső élet
küszöbén innen. Petőfit velük szemben a cselekvő élet
energiája valami vad tűzzel hajtja előre, azzal a tűzzel,
a mely például megvan egy bátor katonában, vállalkozó
hajósban vagy vadászban.
Petőfi egyenességével függ össze az a lényeges saját
sága, hogy életét átülteti a költészetbe, hogy életét leírja
és az költészetté válik. Vannak költők, kik tárgyat
keresnek, thémát költészetük számára. Petőfi nem keres,
ő a legtágabb értelemben alkalmi k öltő: az ő élete, a
perez, az alkalom ihleti. Költészete egy nagy önéletrajz,
lyrai költeményei alkalomadta kitörések. Az alkalom
mint egy-egy villám belécsap és ő lángokban áll előttünk.
Goethe is alkalmi költő, mint Petőfi, csakhogy ő költé
szete révén szabadul az alkalom fájdalmas impresszióitól,
ő a villámcsapást (hogy úgy mondjam) irodalmi veze
tékbe gyűjti és elvezeti, míg Petőfi teljesen, korlátozás
nélkül elszenvedi.
Ez az energia, a mely nem engedte, hogy akaratát
másnak alávesse, táplálta szabadságérzetét is. Kényszert
nem akart és nem tudott tűrni: benne is, mint Schiller
ben, az egyéni szabadságszeretet; alapja a politikai
szabadságszeretetének. A mit annyira óhajtott önmaga
számára, azt ki akarta vívni népének is, sőt az egész
emberiségnek.
Mind e jellemvonásokat kifejezi arcza i s : róla le-
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olvasható a dacz, a szenvedély, a nyugtalanság, a hevülékenység és izgatottság. Nagy szeméből azonban barátai
tanúsága szerint időről-időre alkalomadtán valami édes
rajongás sugárzott ki. Ez az a rajongás, mely a költészet
aranyába vonta a rideg valót, ez az idealizmus. Szen
vedélye abban is mutatkozott, hogy szenvedélyesen sze
rette a jót, a szabadságot, a szépet,és meghalni kívánt
az eszményért. Ebből az anyagból vannak gyúrva a vér
tanuk, ebből a valódi költők, a kik nemcsak verseket
írnak, hanem átérzik a nemzetek-, az emberiség életét.
Ezt a nagy lelki feszültséget fejezi ki egy huszonhárom
éves korában írt verse :
Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!
Ne hamvadjon ki haszon nélkül e
Nemes láng, amely úgy hevít. .
Láng van szívemben, égbül-eredt láng,
Fölforraló minden csepp v é rt;
Minden szív-ütésem egy imádság
A világ boldogságáért.
Oh vajha nem csak üres beszéddel,
De tettel mondhatnám el ezt!
Legyen bár tettemért a díj egy
Űj Golgotán egy új kereszt!

MŰVÉSZETE.
Nézzenek meg egy tengeri kagylót.
Hogyan szivárványoz játszi színeivel,
hogyan ragyog a tüze : mily remeke
a természetnek. De e szépségén kívül
van más meglepő sajátsága : tartsák
fülükhöz és hallani vélik a végtelen
tenger távoli zúgását.
Ilyen a költemény is : szépségen
kívül visszhangoz egy egész tengert.
(R. Petőfi-jegyzeteiből.)

IX. A NÉP KÖLTŐJE.
Ha Berzsenyi egy ódáját, Ilimfy egy szerelmi költe
ményét, Kisfaludy Károly Mohácsát, a Zalán futása
pompázó megnyitóját vagy Garay Kont balladáját
olvassuk és azután kezünkbe vesszük Petőfi János
vitéz-ét vagy akár egy egész rövid költeményét (például
Befordultam a konyháiba ezíműt), mindjárt észrevesszük,
hogy egész más költői légkörbe léptünk. Nyelv, hang,
stílus, tárgy m ás: Petőfinél az előadás élénksége,
frissessége, egyszerűsége, szóval a népies modor lép
elénk. Petőfi a népköltészet tanítványa: ő a népdal
segítségével új alapokra fektette a magyar költészetet.
A tisztán népies hang és modor ő előtte jeles magyar
költőknél inkább csak mint kuriózum fordul elő.
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Azonban ő eltért azoktól, kik ő előtte népdal modorú
költeményeket kíséreltek m eg: ő voltakép nem utánozta
a magyar népköltés termékeit. Nem úgy tett, mint
Kölcsey, ki soronként uriasította (szinte azt mondtam,
hogy dezinficziálta) népies mintáját ; nem pauzálta, nem
rajzolta után áttetsző papiroson a népdalt, ha,nem át
vette szellemét és átalakította, a maga költői géniusza
szerint reformálta, újjáteremtette. Más egy valódi nép
dal és más egy Petőfi-féle vers. Ő a népdal szépségét és
jellemző vonásait kiválogatta és összesűrítette. Úgy járt
el, mint a művész eljár a külső természettel szemben :
kiemeli, fokozza, a mit mintájában talál.és önálló, új
művészi kompoziczióba szorítja.
Petőfi is, Arany is a népköltészetből indulnak ki, de
nem másolják, hanem a népköltészetadta elemeket fel
használják műveik felépítésénél. Nem egyes költeménye
ket utánoznak, hanem élnek a népköltészet szellemével
és eljárásával.
Mind a kettő, Petőfi is, Arany is a népköltészetből
indulnak ki, de az idő folyamán mindinkább távoznak
a népköltés alakjaitól, azonban megmaradnak a népköltészet szelleménél, amennyiben későbbi költészetük
ben is művésziesen alkalmazzák jellemvonásait. Maga a
népies stílus szigorú követése nem töltheti be a két nagy
költő egész irodalmi pályáját.
Petőfi költészetében megtaláljuk, a mint említettem,
a népies hang mellett a népdal szerkezeti fősajátságát is.
A magyar népdal egyik fősajátsága a következő szerke
zeti beosztás : a magyar népdal kezdete valami külső
jelenséget szeret elénk állítani és csak azután tér át a
népköltő voltaképeni tárgyára : érzelmeinek előadására.
Ez igen fontos sajátság, mely kapcsolatos a magyar

94

népdal lényegével. Két része van tehát a népdalnak:
egy megindító mozzanat (a külvilági jelenség bemuta
tása), azután következik maga a költemény. Van egy
megelőző akkord, a népköltő ezt megüti, azután követ
kezik maga a dal. Ezt az előzményt, a megkezdő
motívumot, a népdal küszöbének nevezem. Például:
F ö n n szá ll a p a csirta ,
A z eget h a s ítja —

Fordulj felém rózsám,
Csókold meg az orczám,
Úgy se soká látsz már.

Vagy
É r ik a szőlő,
H a jlik a vessző,
B o r u l a levele,

Két szegény legény
Vándorolni készül,
De nincs kenyere.

A dőlt betűs kezdősorokat nevezem küszöbnek.
Minő viszonyban van a megindító mozzanat, a
küszöb, magával a népdallal? Lehet, hogy a költemény
tartalma a küszöbbel nincs semmiféle belső kapcsolatban,
a küszöb a költőnek szeszélye, mintegy véletlen. Például:
E s ik eső a h a ra szton ,

Nem kapok én a paraszton.
H á r o m éle va n a sá sn a k —
Szebb szeretőm van, mint másnak.

Ha a küszöb nem függ össze semmikép a költemény
voltaképeni tartalmával, háromféle eset lehetséges. Meg
lehet, hogy a küszöb említ valamit a külvilág jelen
ségeiből, a mit a költő véletlenül ép akkor látott és ehhez
a látványhoz kapcsolódik a költemény. Vagy a rím

/
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kedvéért egészen mechanikusan a költemény élére csap
egy sort. Vagy pedig egy más népdalból vesz át egy
küszöböt, a mely tulajdonkép nem ide való. Az initiális
ezekben az esetekben véletlen vagy mechanikus.
A legtöbb esetben azonban és a valóban költői példák
ban van benső kapocs küszöb és költemény közt. Miféle
kapocs? Itt az emberi szellemnek bizonyos működésére
kell figyelni, hogy ezt a kapcsot megértsük s megismer
jük a szálakat, melyek a költemény kezdő akkordjá
tól, a küszöbtől a voltaképeni tartalomhoz vezetnek.
Ezek a szálak ugyanolyanok, mint a minők általán egy
gondolattól a másikhoz vezetnek. Valamely gondolat
után következik az ember szellemében egy másik gon
dolat. Milyen kapocs van az egyik gondolat és a másik
közt, mi itt a híd? Ha az emberi észjárást vizsgáljuk,
akkor a következőt fogjuk tapasztalni. Az egyik gon
dolat felkelti, felidézi a másikat. Hogyan keltheti fel,
hogyan idézheti elő? Oly módon, hogy a két eszme, a
két gondolat, bizonyos eszmetársulási viszonyban van.
Az első eszme mintegy emeltyűje a másodiknak. A máso
dik feltűnik, mihelyt az első agyunkban megjelent.
Társulási kapocs van köztük. Miféle kapocs? Miért idézik
fel egymást?
Lehetséges, hogy a második gondolat feltűnik az első
után, azaz az eszmetársulás érvényesül, mert a két gon
dolat között helybeli kapocs van, lokális összefüggés. Ez
az eszmetársulás egyik módja. A másik az időbeli kap
csolat. Két dolog egy időben történt és most, ha egyik
dologról van szó, eszembe jut a másik csak azért, mert
annak idején együtt fordultak elő és együtt hatottak
szellememre. Lehetséges harmadszor valami ok és oko
zati kapcsolat. A másik gondolat feltűnik, mert okozata
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az elsőnek. De lehet negyedszer két külön gondolat közt
az a kapocs is, hogy a második hasonlít az elsőhöz ; azért
tűnik fel a második gondolat, mert hasonlít az elsőhöz,
azaz a gondolatassociatiónak negyedik módja az analógia.
A gondolatösszekapcsolásnak ezt a négy módját
követi a mi népdalunk is, két szerkezeti részének össze
kapcsolásában. Azaz a küszöb és a voltaképeni tartalom
összefügg, vagy olyképen, hogy közöttük helyi kapcsolat
van, vagy olykép, hogy a kapcsolat időbeli vagy okozati
kapcsolat, vagy végre olykép, hogy analógia van
közöttük.
Mind a négy általános formulára sok a példa nép
dalaink között. A népdal compositiója tehát abban áll,
hogy a népdalköltő képzelete révén összekapcsolja a
küszöböt a voltaképeni költeménynyel, vagy helyi vagy
időbeli, vagy okozati vagy analógiás módon. Ez a ma
gyar népdal egyik fősajátsága. A magyar népdalnak ez a
fősajátsága megvan azután Petőfiben is, de megvan
nagyobb művészettel, mint a népdalban.
I. Példa a népköltészetből a két szerkezeti rész helyi
kapcsolatára:
K i c s in y fa lu , feh ér ház,

Édes rózsám, mit csinálsz?

A leány egy kis faluban lakik fehér házban; a
mint a népköltő ezt látja, eszébe jut kedvese. Ez a helyi
kapcsolat. Ha a magyar baka kinn van Milánóban (az
ötvenes években sok magyar volt kinn, többi között
Vajda János a költő is, mint közkatona) és látja a
sok tornyot (mert a mint az olasz városokban min
denütt, Milánóban is sok a templom), a költő ebből a
helyi körülményből alkotja meg az initiálist:
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N a g y -A b o n y b a n csa k k ét to ro n y lá tszik ,
D e M a jla n d b a n h a rm in czk ettő lá tszik ,

Inkább nézném az abonyi kettőt,
Mint Majlandban azt a harminczkettőt.

A helyi kapcsolat sokkal költőibb, ha a költő beléhelyezi magát abba a helyzetbe, a melyet az initiális
megjelöl, belehelyezi önmagát és a hangulatával hozzá
kapcsolódik.
Például a népköltő az erdőn jár ősszel:
A m e r r e é n já ro k ,
M é g a fá k is sírn a k ,
G yen g e á g a ik k a l
A levelek h u lln a k .

Hulljatok levelek,
Rejtsetek el engem . . .

II. Példa arra, hogy a megindító mozzanat a költe
mény tartalmával időbeli kapcsolatban v a n :
B ú z á v a l él a vadgalam b,

Szomorún szól a nagy harang.

Mialatt a költő maga előtt látja a vadgalambot, a
nagy harang szomorúan szól.
III. Ritkább a népdal initiálisaiban az ok és okozati
összéka'pcsolás. Miért ? Az ok és az okozat ugyanis
valami prózaibb, mint az idő és a hely viszonya, vagy
az analógia: valami, a mi a tiszta gondolkodás ered
ménye és nem annyira költői, mert nem ébreszt fel
oly könnyen képeket, nem indítja meg oly hamar kép
zeletünket és nem ad annyira alkalmat érzelmek kelté
sére. Példa a népköltészetből:
H a ra n g o z n a k C sen g erb e’ ,

Vájjon ki halt meg benne?
Egy szép barna legénynek,
Szeretője szegénynek.
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.
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Harangoznak azért, mert meghalt valaki.
IV.
Igen gyakori az analógia révén való összekapcso
lás, mert ez ad legtöbb anyagot képzeletünknek.
Néha a hasonlóság csak egészen külsőséges és akkor
már összefolyik a hasonlóság (a küszöb és a költemény
további tartalmának hasonlósága) a gondolatrhythmussal. Ilyenkor valami külső, mintegy zenei analógia van.
H árom , d in n y e v a n eg y szá ro n , m in d sá rg a ,
Három szeretőm van mostan, mind árva. . .

Ez inkább játékszerű, itt még megvan az analógia,
de csak egy szóban, a «három» szóban központosul.
Ép ilyen, inkább mondattani analógia van azokban a
népdalokban, melyek kezdete e kérdésekre : mi vagyok?
és azután : mi nem vagyok? felel. Ez azután ahhoz vezet
bennünket, a mi már egészen verstani elem: a gondolatpárhuzamhoz. Különben is a magyar népdal küszöb
szerkezete rokon a magyar nép ősi versformájával, a
gondolat párhuzammal.
Egy fokkal költőibb az analógia alkalmazása ebben :
N a g y á rn y ék a va n a fá n a k ,

Nagy híre van a szép lánynak.

Itt nemcsak e szó: nagy, hidalja át a két sort, hanem
egy metaphora is, melyhez hasonló rejlik e közmondás
ban : «Nagy fának nagy az árnyéka.)) Ennél is költőibb
fajtája az analógiának a természeti jelenségek hasonló
sága a lelki jelenségekkel. A zavaros folyóvíz a kedv
megzavarodásához hasonlít a magyar nép felfogása
szerint.
Foly a Duna zavarosan,
Néz a rózsám haragosan . . .
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Más példa e felfogásra:
A Tisza, a Duna be zavaros,
Az én kis galambom be haragos.

Ha a természeti jelenség több jegye hasonlít az emberi
lélek jelenségéhez, támad a symbolikus felfogás.
E r r e a lá p ir o s a z ég a lja ,

Haragszik a babám édesanyja.

Itt belső symbolikus kapcsolat van. Most követ
kezik egy külső kapcsolat:
A
A

csilla g , a csilla g a z ég en já r ,

szívem, a molnár a réten jár.

A hasonlóság itt az, hogy mindkettő já r : a csillag
is, a molnár is. A küszöböt a többivel voltakép csak egy
szó köti össze, a «jár» s z ó ; az analógia itt úgyszólván
csak phonetikus. Ellenben az első analógiában az ég
pirossága zivatart jelent, a zivatar pedig jelenti azt,
hogy az öreg asszony haragszik. Ez mintája Petőfi Esik,
esik, esik czímű költeményének.
Néha a megindító mozzanat: a küszöb nemcsak
rövid jelzése valami természeti vagy külvilági tüne
ménynek, hanem egész kis scena. Ezek példájára alkotta
meg Petőfi költészetének legnagyobb remekeit.
V. Példa az analógiás és az ellentétes kapcsolatra:
C silla g os a z ég, csilla g os,
R ó z sa fa levele ha rm a tos,
R ó z sa fa levele s z a k a d j rá m ,

Kedves, édes rózsám nézz reám!

A három első sor természeti jelenségeket konstatál.
Ép ilyen édes látvány a költőre kedvesének tekintete.
Ellentét van a következő kapcsolatban :
7*
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K á k a töv én költ a ru cza ,
J ó föld b en terem a búza.

De a hol a hű lány terem,
Azt a helyet nem ismerem.

Látjuk tehát, hogy az öt főmód, mely szerint a
küszöb, a költeménykezdet a voltaképeni költeményhez
csatlakozik, megfelel az emberi elmegondolattársítás öt
főmódjának.
Az utolsó népdali példa már Petőfihez húz. Mennél
inkább lelki tartalmú a népdal initiálisa, annál inkább
közeledünk Petőfi költészete felé.
Az öt associatio-elvre könnyű Petőfi költészetében
is megfelelő példákat kimutatni.
A ki csak lapozgatja Petőfit, találhat hasonló példát.
Én csak egy-két mintát akarok felsorolni. Helyi kapcsolat:
Zöld leveles, fehér
Virágos akáczfa,
Kék ruhában szőke
Kis lyány van alatta.

Ezután a leányról szól a költemény.
Ép így könnyen lehet találni vagy emlékezetből fel
idézni példát az időbeli kapcsolatra. Eitkább az okozati
kapcsolat.
A hegyoldalt venyigesor takarja,
Megvert engem az Űr Isten haragja,
Avval vert meg engemet,
Hogy venyigét teremtett.

Leggyakoribb kapcsolati módja a küszöbnek Petőfi
nél az analógia. Mindazon költeményei között, melyek
ben népdalszerű megindító bekezdései vannak, kilenczven százalék analógiás szerkezetű. Ez legkedveltebb
compositionális formája, melyben rendkívül nagy gazdag
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ságot fejleszt ki. Már 1842-ben, tehát tizenkilencz éves
korában is van ilyen költeménye.
Mi haszna, hogy a csoroszlya
Az ugart felhasogatja?
Hogyha magot nem vetsz bele,
Csak kóróval leszen tele.
Hejh kis leány, pillanatod
Mélyen a szívembe h atott;
Mint a földet a csoroszlya
Azt keresztülhasogatta.

Ép úgy, mint első költeményeiben, a későbbiekben is
többnyire meg lehet találni, ha nem is ilyen világosan,
de legalább elrejtve metaphorák alatt a népdalszerű
elemeket, az analógiás kapcsolatot. Még azokból a
későbbi költeményekből is, melyekben a forradalmi vihar
zúg, kihallszik a népdal édes patakcsörgése. Szintén
1842-ből való a Vadonban. Itt a költő abból indul ki,
hogy felette a csillagos éj van, ezek a csillagok vezetik,
de nem jól fogják vezetni, mert a lányszem még tündöklőbb vala és az sem vezette jól. Itt is megvan ez a kettős
mozzanat: a megindító mozzanat, melynek azután a
hasonlóság kapcsán felel meg a költemény tartalma, úgy
mint ebben :
Érik a gabona
Melegek a napok,
Hétfőn virradóra
Aratásba kapok.

Érik szerelmem is,
Mert forró a szívem;
Légy te aratója,
Édes egyetlenem!

Tehát a külső, földmívelési tény, itt is össze van
kapcsolva egy lelki ténynyel, a költő szerelmével az
analógia alapján. Ép ilyen ;
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A virágnak megtiltani nem lehet,
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet!
Kikelet a lyány, virág a szerelem,
Kikeletre virítani kénytelen.

Néha azután tréfásan alkalmazza Petőfi ezt a népdal
szerű szerkezeti sajátságot. így az Esik, esik, esik . . .
czímű költeményében a népdalnak a motívuma szépen át
van alakítva a költemény alapmotívumává :
Esik, esik, esik,
Csókeső esik ;
Az én ajakamnak
Nagyon jól esik.

Az eső, az eső
Villámlással jár ;
A szemed, galambom,
Villámló sugár.

Mennydörög, mennydörög
A hátunk m egett;
Szaladok, galambom,
Jön az öreged.

Itt három természeti jelenséghez: az esőhöz, a vil
lámláshoz és a mennydörgéshez hozzá van kapcsolva
három lelki jelenség a költő életéből, még pedig hozzá
van kapcsolva a hasonlóság alapján.
Későbbi költeményeiben is megvan ez a szerkezet,
de már^ nagy költői 'szárnyalással átalakítva. íme egy
népdalszerű példa, melyben az analógia valódi költői
képet tár elénk:
B ózsabokor

a

d om b old a lon ,

Borulj a vállamra, angyalom . . .

A következő példában az elérhetetlenségen alapul
az analógia. (Milyen nyomatékos itt a szóismétlés!)
Száll a felhő magasan, magasan,
Az én rózsám messze van, messze van.
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Népdalszerű analógia rejlik e kezdetben is :
Kemény szél fúj, lángra kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik,
Tűzben állunk már tetőtül talpig.

Az idők viharában majd lángra kap a forradalmi
szikra.
Petőfi későbbi műveiben elvált a népköltés formái
tól, de azért megérzik utolsó művein is, hogy a népköltészet volt mestere. A népdal eme kapuzati szerkeze
tével igen gyakran él később is. A népdal, a mint tud
juk, szereti a galambot, a csillagot említeni. Mennyire
népies szerkezetre és metaphora-körre nézve ez a sze
relmi költeménye feleségéhez félévi házasság után :
G alam b v a n a h á zon ,
C silla g v a n a z égen ,

Az én ölemben van
Kedves feleségem.

Igaz, hogy e népies küszöb után oly sorok követ
keznek, melyek véghetetlen gyöngédsége (a harmat
hasonlatra czélzok) már népdalon túli, már petőfies.
Úgy tartják szelíden
Ringató karjaim,
Mint a harmatot a
Rezgő fa lombjai.

És megvan ez az analógiás szerkezet, már nem
egészen népdalszerűen, de mégis a népdal szellemében,
legszebb költeményében, a Szeptember végén czíműben is.
E költeményben, mely a magyar költészetnek s talán
többet mondhatunk : az emberi szellemnek egyik remeke,
megtaláljuk a magyar népdalnak ép most jellemzett kü
szöb-szerkezetét, magasabb költői sphaerába emelve.
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A koltói őskertben a mézeshetekben reálehel a boldog
Petőfire a jövő sejtésének szele.
M é g n y íln a k a völg yb en a k erti virá g ok ,
M é g zöld éi a n y á r fa a z a b la k előtt,
D e lá tod a m otta n a téli v ilá g o t?
M á r h ó ta k a rá e l a b érezi tetőt.

Itt a költő, ép úgy, mint a népdal, elénk állít egy
külső jelenetet. A nyáriasan gyönyörű tájkép fölé ma
gasan emelkednek a bérezek, melyeken már szeptember
ben friss hó va n ; különösen reggel, mielőtt még a nap
odatűzne, lehet ilykor magas hegyeken havat látni.
Miért említi mindezt, mi köze van a voltaképeni költe
ménynek (mely az elmúlásról szól) a kerti virágokhoz,
az ablak előtt zöldelő nyárfához és a friss hóhoz, mely
ott villog a hegy tetején?
Még ifjú szívemben a Iángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
D e íme sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.

A külső természeti jelenség után jön a lelki jelenség :
hozzá van kapcsolva az analógia alapján. Miként itt lent
a kertben még nyár van, úgy forrnak az én szívemben
is a forró érzelmek, a szerelem és az ihlet, de a mint ott
a hegyen fenn már friss hó mutatkozik, úgy mutatkoz
nak már fehér szálak a fejemen, mutatkozik a jövendő
tél. (Sötét, fekete hajzat közt, a minő a Petőfié volt,
fehér szálak igen feltűnnek.) A tájkép megadja a költő
nek az analógiának kapcsán a költemény fonalát, mely
tovább vezeti. A fehér szálak a múlandóság jelei. Mint
a nyár, mint az ifjúság, múlik el a többi életkor is,
múlik az élet. így tér át azután a költemény a boldog
jelentől a kétes jövőre, szerelmének jövőjére.

E szerint Petőfi költeményeinek constructív eleme
népdalszerű: a magyar népdalnak egyik fősajátsága, a
küszöb, mint alapváz, megvan, mint megindító mozzanat
Petőfi legszebb költeményeiben is.
De még más fontos művészi leczkét is tanult a
kitűnő tanítvány : Petőfi, kitűnő mesterétől, a népköl
tészettől : az érzelmek megjelenítését. A magyar népdal
költő szereti az érzelmeket úgy feltüntetni, hogy valami
kis jelenetben mutatja be őket, kis genre-képet fest.
A nép ezt énekli:
Fakó lovam fel van kantározva,
El is megyek a rózsámhoz rajta,
Repülj fakó, szikrázik a patkó,
Ez a kis lány be kedvemre való.

A legény lova elé áll, ráül, rózsájához indul, repül,
megérkezik. Mennyi mozgalom van e négy sorban. Petőfi
ezt. is eltanulta . Ez nem elbeszélő költemény, ez kis
jelenet, mely lyrai czélzattal, az érzelem kifejezéséért
van festve. Petőfi ezt a lyrai jelenetet így alakítja á t :
Gyere lovam, hadd tegyem rád nyergem!
Galambomnál kell még ma teremnem.
A kengyelbe most teszem bal lábam,
De lelkem már a galambomnál van.
Száll a madár, tán párjához siet;
Sebesen száll, el is hagyott minket.
Érjük utói szaporán, jó lovam,
A párját ő sem szereti jobban.

Milyen élénk, mennyire drámai ez a jelenetező eljá
rás! Az elvont lyra követője ezt körülbelül így adná
e lő : (Szeretem kedvesemet, szeretném ha nála volnék,
gondolatban mindig ott vagyok, minden gyorsaságot
felülmúl az a vágy, a mely engemet hozzá vonz, oda
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akarok röpülni, a hol ő tartózkodik.* A népdal meg
Petőfi az érzelmek felsorolását ebben az esetben a szem
léléssel pótolja, a szemlélet pedig minden gondolat,
minden fogalom gyökere. Bárminő elvont fogalom csak
annyiban ér valamit, a mennyiben (utolsó instantiában)
valami szemléletre vihetem vissza, olyasvalamire, a mit
érezni, látni vagy tapasztalni lehet. Ilyen szemléleti alap
nélkül a gondolat vagy fogalom csak a levegőben lóg.
Például ez az elvont fogalom: szabadság, üres szó marad
annál, ki valami érzéki benyomást nem kapcsol hozzá,
ki nem gondol e szónál valamire, a mi szabadságában
korlátozta, nem gondol valami emlékre, valami jele
netre, midőn a szabadságot élvezte, nem gondol vala
mire, a mit látott, tapasztalt, midőn szabadságát élte
vagy nélkülözte.
Valami érzéki benyomásnak, latens módon, kell az
elvont fogalomhoz tapadnia, hogy valódi tartalma, ér
téke legyen. Szellemi életünk a valóság érzéki benyo
másain alapul: onnan ömlik piros vér a halvány
abstractióba. A költészetben is a szemlélhető, a térben
és időben előttünk jelenetező előadás szellemünk ter
mészeténél fogva sokkal inkább kap meg, mint az el
vont előadás. Egyik költeményében szerelmi búját Etelke,
«a szőke fürtök bájos gyermeke*, miatt így scenirozza
Petőfi:
A toronyban delet harangoznak,.
A fejem tetejére süt a nap.
Hejh, ha olyan közel volna sírom,
Mint a milyen rövid az árnyékom.
Kihozta az ebédet a gyerek ;
Amint látom, egy kis bort is küldtek.
Be savanyú! . . . de csak kiürítem,
Hiszen még savanyúbb az életem.
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Előttünk a jelenet: háttér egy torony, a levegőben
harangszó, a hőfok magas, déltáján vagyunk, az árnyék
rövid, kihozták az ebédet: a búhánatos költő már-már
fásult keservében, a nagy hőségben fastidiosus arczkifejezéssel, eszik-iszik, a nélkül, hogy izlenék neki, de mégis
csak hozzálát.
Debreczeni színészkedésének szomorúságát szintén
egy jelenetes költemény érzékíti meg. A költő ekkor
betegen, éhezve-fázva, mint ő m ondja: két kísérőjével,
a nyomorral és lelki fájdalommal együtt a város végén
lakott, egy kórház mellett, a mely előtt sok szomorú
jelenetet látott.
Temetésre szól az ének,
Temetőbe kit kisérnek?
Akárki! már nem földi rab,
Nálam százszorta boldogabb.
Itt viszik az ablak alatt;
Be sok ember sírva fakadt!
Mért nem visznek engemet ki,
Legalább nem sírna senki.

Elvont modorban írva, a költő e jelenetet tán ilyen
vezérgondolatok felsorolásával pótolta volna: «fáj nekem
az élet, meghalni óhajtanék, boldogabbak a holtak. Úgy
sincs barátom, rokonom, ki velem törődnék vagy engem
siratna».1
Petőfi népiessége azonban nem csak abban mutat
kozik, hogy a népköltészet eljárását alkalmazza. Költé
szetének fényében feltűnik maga a magyar nép is, kü
1 A népdal, mely Petőfi előtt lebegett, Bzintén jelenetezett:
«Haj be szépen harangoznak Az én kedves galambomnak. Most
viszik a temetőbe, El sem búcsúzhatom tőle. Anyám, anyám
édes anyám, Kedves felnevelő dajkám, Bár csak inkább kis
koromba’, Zártak volna koporsóba*.
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lönböző típusainak gazdagságával, úgy mint még soha
eddig magyar költőnél. Hogyne szeretné Petőfi a magyar
népet, mely az Alföldnek fia, annak az Alföldnek, mely
véghetetlenségénél, korláttalanságánál fogva a szabadság
jelképe. Hogyne szeretné, hisz e fajban megvan, a mit
Petőfi annyira becsül, az emberi méltóság önérzete.
És felvonulnak a magyar alakok nála. Látjuk a
juhászt, szamáron, földig ér a lába. Már szerepeltek
juhászok régebbi idyllköltészetünkben. Ma már ily ál
juhászokat inkább kávés-findzsákra festenek. De még
Szentmiklóssy Alajosnál (ki Petőfivel egy évben halt
meg) a pásztorok, Myrtil és Chloé egészen elvont görögök
vagy rómaiak. Myrtil ily éneket mond Chloének :
A lemenő nap nem búsít engem, ha jelen vagy,
Szép Chloe! Tündöklő szemeidnek fénye mosolyogván,
A legsűrűbb éji homály is eloszlik előttem.

Tán többet mond a Petőfi valódi juhásza, néma,
durva fájdalmában is, mint ekis édeskés idegen Tanagraalakok.1
1 Különös sors, hogy Petőfi kis költeménye már megjelenése
kor is rendkívül eltérő bírálatokban részesült. Az ócsárlók
többnyire a szamár pártját fogták és rosszalták a juhász maga
viseletét. Császár Ferencz 1845-ben ezt írta: «Vajjon voltak-e oly
szívesek e költemény magasztalói figyelemmel átolvasni e
szamár-dalt. Alig hihető, hogy igen, különben megfoghatatlan
volna, mikép lehet Petőfi silány darabjainak ezen legsilányabbját jelesnek, genialisnak mondani. A bíráló képes volna tagróltagra bonczolva, megmutatni, hogy ez a sületlenségek non-plusultrája. Ha a magyar már ilyen sületlenségekben látna jelessé
get, le kellene mondanunk végkép azon reményről, hogy Európa
művelt nemzetei sorában helyet foglalhassunk? Greguss Ágost
szintén rosszalta a befejezést, mert szerinte brutális. Jámbor Pál
magyar irodalomtörténetében hasonlókép ezt írja : «A kedvesét
gyászoló juhász nem töltheti bosszúját a szegény állaton, mely
ura fájdalmát már szeméből megértette.# (T. i. a szamár.)
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Előttünk Petőfi költészetében az Alföld népe, a csikós,
a béres, a szegénylegény, a czigány, a koldus, a kik az
előtt legfeljebb csak a háttérben vagy mint komikus
alakok húzódtak meg. Jelentős alakja költészetének a
betyár is.1
Petőfi költészetének egyik eleme a betyár roman
tika. A népies költészet a betyárt, a nagylelkű, tüzes,
bátor, a szegényeket pártoló, a gonosz gazdagokat sanyar
gató gavalléros rablók alakját a romantikus költészettől
örökölte. A nemes, de vad rablóban ép az van meg, a mit
a romantikus költészet annyira szeretett : a titokzatos
elem és az ellentét: ellentét nemes lelkülete és véres,
bűnös foglalkozása közt. Ezt a romantika kedvelte rablót
aztán a népies irány mint rokonszenves szegénylegényt
vagy betyárt mutatta be a közönségnek. A népmonda és
a népdal bizonyos költői megvilágításban látta a betyárt
és szívesen beszélt az egyik vagy másik híres szegénylegény
furfangos vagy bátor kalandjairól. Természetes tehát,
hogy a népies költészet felvirulásával ez a néptől ked
velt típus is beleilleszkedett a költészetbe.
1 Ugyanabban az időben, melyben a népköltészet kedvelt
alakjai, a paraszt, a csikós, a betyár, a czigány feltűnnek Petőfi
költészetében, ugyanakkor jelennek meg az Alföld emberei a
képzőművészetben is. A közked veltségű zsebkönyvekből, almanachokból, kezdenek kivonulni a szokott almanach-szépségek,
hárembeli rabnők, Lédák, Gulnarék, az allegorikus «Remény»,
«Emlékezet» stb., az olasz campagnabeli tájképek, római temp
lomromokkal, a díszruhás, kalpagos történeti, novellabeli ma
gyar mágnások : és egyszerre megjelennek az aczélmetszeten
a végtelen pusztán vadul vágtató csikós (E m lé n y almanach
1844), a hegedülő czigány, sátra mellől (E m lé n y 1840), vagy
a czimbalmos ( I r i s 1845), a négylovas szénás szekér a pusztán,
háttérben gémes kút ( I r i s 1846); a felfordult cserepes szekér,
melyet daliás csikós büszkén néz (É le t k é p e k 1847). A rajzoló
művészetek ezen Petőfije, ki megrajzolja, a mit senki sem tartott
addig érdemesnek megrajzolni : B a ra b á s M ik ló s.
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Az eszes, ügyes, lovagias, sőt nagylelkű betyár típusát
Gaál József vezette be a magyar irodalomba, Haramiacsók
czímű kis rajzában (1885). Zöld Marczi, a híres daliás
rabló a hortobágyi pusztán hatalmas kiáltással megállít
egy hintót, a benne utazó öreg úr tízezer forintjából
háromezret elvesz és hétezret visszaad és csak még egy
csókot követel a kocsiban ülő szép leánytól. Szépségével
ugyan királyné lehetne, de én is király vagyok Debreczen
vidékén és élet-halál ura a pusztákon.)) A csók elcsattan
és Zöld Marczi gyors lován eltűnik, mint a zivatar az
utazók előtt. Gaal Józsefnek e kis rajza ihlette Petőfit a
Pusztai találkozás czímű költeményében.1 A pusztán vág
tató hintó előtt ott terem «a puszták királya, a haramia:
egy nagyot kiálta s pisztolyt vett ki a nyeregkápábul».
A benne egyedül utazó szép nőtől a haramia csak csókot
kér ; de midőn látja, hogy az asszony szégyenből vagy
haragból kipirul, inkább lemond e kívánságról: «felejtse
el a szegény haramiát)) és el vágtat.
Gaal József különben Zöld Marcziról egész novellacyklust írt, melyben hol mint gyöngéd házasságszerző
szerepel, ki a szerelmeseket összehozza, hol mint szelle
mes csaló, hol mint igazságos pénzosztó, ki a gazdag
uzsorástól pénzt vesz el és a szegény vándor zsidónak
adja, miután még arra is kényszerítette a gazdag zsidót,
hogy nyomorú hitsorsosát megcsókolja.
Petőfi azonban nemcsak a betyár élet romanticzizmusát, hanem nyomorát is^festette. Költészete nemcsak
egyoldalúan szépítő, hanem igaz képét adja az alföldi
életnek. A népszerű gavalléros betyár mellett, ki csókot
1 Erre Badics Ferencz utalt először.
21 . 1.

G a al J . élete és m u n k á i ,
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rabol a hintó szép asszonyától, ott van az erdő közepé
ben mélázó, lelkiismeretétől gyötört haramia, ki már nem
mehet haza : «Édes anyám meghalt. . . kis házunk azóta
Bégen összeroskadt. . . s áll az akasztófa.» (Fürdik a hold
világ az ég tengerében.)
A népies szerkezethez, a népies alakokhoz, kik köl
teményeiben fellépnek, az egész népies milieM-höz hozzá
simul Petőfi stílusa az ő egyszerűségével. Mily ellentét a
kor finomkodó, édeskés, keresett szalonstílusához képest!
Vörösmarty képzeletének zökkenései miatt nem ritkán
bonyolult, sőt kényszeredett és homályos. Arany ismét
(ámbár népies) néha tömörsége miatt nehezen érthető, —
Petőfit ellenben az egyszerűség és hasonlatainak talpra
esettsége jellemzi. A képek oly találók, az egész költe
mény oly egyszerű és természetes, mintha valami, a
szabad mezőn nőtt szerves termék volna. Még bonyo
lultabb gondolatokat is bámulatos egyszerűen fejez ki.
Például:
Mi a dicsőség? — tündöklő szivárvány,
A napnak könnyekben megtört sugara.

Mind e tulajdonságok mindenképen megfelelnek a
népiességnek. Ép ennyire népies az eszmeköre. Nem ép
demokratikus vezéreszméire gondolok, hanem thémáira.
A mit ő megénekel, a mit magasztal, az népies eszmény :
családi élet, szerelem, haza, szabadság.
Olyan kanyargó, bonyolult gondolatmenet, mint
Vörösmarty a Gondolatok a könyvtárban czímű költemé
nyében, oly lázas eszmerohamok, mint Az emberek-ben
(szintén Vörösmartytól), mérő-ónnal is nehezen kikutat
ható gondolat-mélység, mint Arany Dante-jében — Petőfi
nél elő nem fordul.
Népies a vers technikája is, a népies formákat ő vitte
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először győzelemre. Nem kell gondolnunk, hogy költe
ményei mind, sőt nagyobb részben is, a magyar népdal
rhythmusa szerint lejtenek: de előtte nem volt jelenté
keny költő, ki a népies versalakokat annyira alkalmazta
volna, mint ő. Az alliteratiót kevésbbé szereti (ez a forma
Arany Jánostól várta feltámasztatását), de a gondolatrhythmusra szép példákat találunk nála. Például a foko
zatos gondolat-rhytbmusra, a Szüleim halálára czímű
költeményben:
Láttam jó atyám at. . . vagy csak koporsóját,
Annak sem látszott ki csak az egyik széle,
Ezt is akkor láttam kinn a temetőben,
Mikor jó anyámat tettük le melléje.

Természetes, hogy ilyen népies költőnek, mint Petőfi
nek, nemcsak stílusa és verselése, hanem nyelve is
népies. A népies kifejezéseknek, szavaknak, közmondásos
fordulatoknak nagy gazdagsága lepi meg az olvasót.
Már tizennyolcz éves korából van költeménye, mely ily
közmondásos kezdetű:
Kerepöl a szarka
Házam tetején :
Vendég jön. Vendégnek
Vajh kit várjak én?

E részben jellemző, hogy szitokszavakkal is elég
gyakran él (a fény árnyéka!). Ezt előtte senki sem merte
tenni.
Népies vonás az is, hogy gazdagabb bárkinél
indulatszavakban. (Utánzói azután ebben is követték,
de inkább a valódi indulatok hiányát akarták ezzel
leplezni.) Fontosabb, hogy bővelkedik népies mondat
szerkesztésekben, fordulatokban (mit-mit nem; hol-hol
nem stb.).
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Ilyen fordulatok, m in t: «Tudj Isten mit érzek, mit
nem érzek», — «Ki mondjam-e vagy ne mondjam*, —
«Mi volt és mi nem volt Mária szívében*, stb. — akkor
még nem voltak annyira alkalmazásban, mint ma,
miután Petőfi megtörte a jeget. Ép így népies példa
szerint fokozza az ismételt főnevet vagy melléknevet:
Vasnál-vasabb fal, titkosabbnál-titkosább érzelmek; vagy
birtokviszonyítja ugyanazt a főnevet: csillagok csillaga,
óh Honderű te Lázárok Lázára. Az igekötők ismétlése
(el-ellankad, meg-megáll), nála gyakoribb, mint elődjei
nél, ép úgy, mint a népies közszólások: Ásó-kapa választ
el egymástól, Ebcsont beforr, olyan volt, mint Csáki
szalmája, és hasonlók.
Az a kör, melyből képies kifejezéseit, hasonlatait
szereti meríteni, szintén egyezik a nép költészetével.
Csillag, madár (különösen galamb), virág (különösen
rózsa), ezek a népdal kedvelt metaphora-elemei. Milyen
változatossággal, mennyire újítva tudja Petőfi ezeket a
kopottaknak látszó requisitumokat dalaiba beilleszteni!
A dolog lényegét a következőkben látom. Petőfi
hivatva volt a népköltészetet a műköltészet legmaga
sabb fokára emelni, mert a népköltészetnek és Petőfinek
géniusza rokonok. Petőfi egyéniségének alapsajátságai:
a természetesség, az őszinteség, a közvetlenség, ugyan
azok, a melyek a népdal főjellemvonásait alkotják.
Egyáltalán : Petőfi lelki dispositiói egyeztek korának
főirányaival. Ez sikerének kulcsa. Amint az idők telje
beállt, jött Petőfi: szívében ugyanazok a sors-csillagzatok,
melyek akkor a magyar láthatáron tündökölve keltek.

Itiedl Frigyes: Petőfi Sándor.
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X. A SZABADSÁG KÖLTŐJE.
Petőfi nemcsak népies költő, hanem valóban a nép
költője, a nép jogainak védője. A harminczas és negyve
nes években Európaszerte jelentkezik a költészetben az
a felfogás, hogy a költő ne csak egyéni érzelmeit tol
mácsolja, hanem a nagy politikai érdekek harczosa legyen.
Petőfi erre a felfogásra nézve is korának fia. A nép elő
ször a költészetben legyen uralkodó, azután uralkodni
fog a politikában — ez volt Petőfi hite. Midőn követ
nek fellép, ezt írja : «A nép az én vallásom, a nép az én
istenem.)) Ez nála nem phrasis, mint oly sok másnál,
hanem forró érzelemtől itatott meggyőződés.
A szabadságszeretet Petőfi egyéniségének legmélyéből
fakad elő, mint a meleg források az őskőzetekből. Ter
mészetében volt a szabadságszeretet, a vágy, hogy füg
getlen legyen, az irtózat az alárendeltségtől. Soha katona,
ki a kaszárnya-fegyelmet oly nehezen tűrte volna, mint
ő ! Éhenkórász színésznek lenni szomorú sors, — de ő
bizonyos függetlenséget talált benne. Ezt az egyéniségé
ben gyökerező függetlenség-szeretetet átvitte azután a
politikába. Először a jobbágyok felszabadításának és az
osztrák abszolutizmus ellen való harcznak eszméje lelke
síti. Később franczia olvasmányok hatása alatt radikális
és köztársasági eszmék találnak utat könnyen fellobbanó

115
szívéhez. «A franczia forradalom a világ új evangéliuma.*

(A franczia forradalom különösen ebben az évtizedben
a nyugati kontinensen kultusztárgy volt.)
Szerinte a szabadság a világ czélja. Miért vagyunk
a földön — kérdi. Tán valami felsőbb hatalomnak játék
szerei vagyunk? Nem! Az emberiség czélja, hogy boldog
legyen. Az eszköz erre a szabadság. A 48-diki mozgal
mat így jellemzi: «Egy vallás van a földön : szabadság!*
A szabadság — így vallotta — megújítja, meg
dicsőíti és boldogítja az emberi nemet. Ez a feltétlen
rajongás a szabadság eszményéért páratlan a világiroda
lomban. A szabadság az ő szemében panacea, a szabad
ság mindent gyógyít, a szabadság az embernek mint
egyénnek és az emberiségnek mint köznek fő-főczélja.
Midőn Petőfi 1849 januárjában Kossuth Lajosnak ír,
főérdeméül ezt hozza f e l: «A magyar köznép között az
én dalaim voltak a szabadság első leczkéi*. De a sza
badság nemcsak a költő vallása, nemcsak egyéni érdek,
hanem emberi kötelesség.
A kényszernek gyűlöletéhez (mely természetében
rejlett), a korabeli pobtikai elvekhez, katona-pályájának
szomorú tapasztalataihoz hozzájárult még főjellemvoná
sának, a természetességnek döntő hatása. Hogyne sze
rette volna a szabadságot, miután az felfogása szerint
az embernek természetes állapota : az önkény, a zsarnok
ság természetellenes, mesterkélt dolog.
De a természet erősebb, mint a mesterkéltség, tehát
a szabadságbarcz is győzelmes lesz, mert a természet
támogatja.
Ennek alapján megérthetjük azt a fanatikus szilajságot, azt a szenvedélyt, a melylyel a szabadságot sze
rette.
8*

A hol szenvedély van, ott van túlzás is. A politikai f
szenvedély elragadta, például midőn Vörösmartyt tá
madta; de elragadta — s ez kevésbbé ismeretes, —
midőn a nagy Vörösmarty fiát, a kis Vörösmarty Mihályt
magasztalta. Ennek a végletes költeménynek czíme Kis
fiú halálára. (Benne Petőfi különben némileg költői ver
senyre kél Vörösmarty híres költeményével.)
1848 áprilisában halt meg Vörösmarty kis fia, Mihály.
A méla búra hajló, a világtól mindinkább elidegenedő
Vörösmartyt nagyon leverte kedvencz fiának halala. Az
egyházi szertartást Czuczor Gergely végezte és a rava
talnál Petőfi és Garay János jelenlétében elszavalta
Vörösmarty elégiáját a : Kis gyermek halálára. Petőfi
azután Vörösmartyhoz ült a kocsiba s úgy mentek ki a
temetőbe, a hol Kisfaludy Károly sírjának közelébe temet
ték el a kis fiút. Egy-két nappal ezután írta meg Petőfi a
maga költeményét. Mi haszna volt életednek — kérdezi.
Te megérted kurta életedben,
A magyar nemzet feltámadását,
Te hallottad e szent zajt, s magad is
K iáltottad: éljen a szabadság!

A túlzás (hisz egészen kis fiúról van szó) majdnem
mosolyra indító és csak Petőfi nagy elfogultságából ma
gyarázható.
Nem fogunk csudálkozni, hogy Petőfi mythologiai
képzeletével a szabadság küzdelmét még a természet
jelenségeiben is feltalálja. A tavasz szerinte a teli zsar
noksággal küzdő szabadság. «Durva zsarnok, jégszívű tél,
Készülj. . . készülj a halálra! Jármodat megunta a föld,
és ledobja valahára; Szabadság lesz! im, az ég is Ide
szegődött a földhöz, Fegyvertárából, a napbul, Tűznyilakkal rád lövöldöz.*
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Jeligéjében: (Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem», azt mondja, hogy szabadságért feláldozza szerel
mét. És életében valóban így tett is. Volt-e boldogabb
szerelmes, mint Petőfi? Szerettek-e nőt jobban, mint ő
feleségét? Mégis elhagyta, hogy a szabadságért meg
haljon.
*

Petőfi szabadság-kultusza szorosan összefügg egész
világnézetével. Mi czélja lehet az emberiségnek — kér
dezi. Mi más, mint az, hogy boldog legyen. De hogyan
lehet boldog?^ Csak a szabadság által! Ezért minden
ember kötelessége a szabadság érdekében működni. Az
egész emberiségnek, az egész világtörténetnek czelja a
szabadság megvalósítása. A nagy férfiak az emberiség
vezérei és nevelői, ők megtanítják az embereket a szabadsaglisztéletére és kiképezik arra, hogy szabadok és
boldogok legyenek. Az egész világtörténet az emberiség
nek felnevelése szabadságra.
Nemcsak szabadságszeretetében múlja felül Petőfi a
világirodalom nagy lyrikusait, Goethét, Heinet, Byront,
Lamartinet és Musset-t, hanem szenvedélyes, exaltált
hazaszeretetében is. Szabadságszeretete fokozza haza
szeretetét : annál inkább szereti a hazat, mivel szeren
csétlen, mivel nem szabad. A hazaszeretet legrajongobb
költője a világirodalomban. Mennyire magyar ebben
Petőfi! Mennyire tagja egy nemzetnek, melynek iro
dalmi alapja a nemzet- és fajfenntartás érzelme! Petőfi
különben is olyan természetű volt, hogy mindent, a mit
megszeretett, kultusztárgyává tett. A hazaszeretetnek
is valódi virtuóza, úgy mint a természetérzéknek.
Mily erős és megható ez a hazaszeretet! Mint éhező,
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nyomorgó vándorszínésznek könnyek tolulnak sze
mébe — nem ha saját sorsára, hanem ha a haza sorsára
gondol. Ez a lázas hazaszeretet kíséri-izgatja egész
életén át, ez mámorosítja utolsó hónapjait, ez viszi a
szerelem karjaiból a harcztérre és a halálba.
Hogy csodálkozott volna Goethe vagy Heine vagy
bármely más nagy német lyrikus ezen az elragadta
táson! A nagylelkűség milyen lelki erejére vall az, hogy
a természetes egoistikus ösztönökön annyira elhatalma
sodik az eszményi érzés, a hazaszeretet. Minden útján
elkíséri az egyéni búbánat mellett a hazafias érzés.
Mint huszonegy éves beteg vándorszínész Debreczenben
télen költi a Honfidal-t:
S az összeroskadó kebel
Végső imája :
Áldás a honra, Istenem
Áldása rája! —
De mint az árnyék nő, midőn
Az est közelget :
Nő búm, ha sötétedni kezd,
Hazám, fölötted.
És elmegyek, hol híveid
Pohárt emelve
A sorstól új fényt esdenek
Szent életedre;S
S kihajtom egy cseppig borát
A telt üvegnek,
Bár keserű . . . mert könnyeim
Belé peregnek!

Petőfi érzelmei olyan intensivek és költeményei
olyan őszinték, hogy nem kételkedhetünk hazafiúi keser
vében, mely egyéni keserveit is elfelejteti vele.
A hazaszeretetnek milyen őszintesége, de milyen
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naivitása is mutatkozik, midőn Mednyánszky Bertának,
a szép gödöllői vidék szépséges leányának azt írja :
«Lyánka, neked költőt kell szeretned, Más nem méltó
bírni tégedet, Nem méltó más erre, mert hazát úgy,
Mint költő, senki nem szeret». ((Szeretlek — írja ugyan
ott — mint te a hazát». Mennyire tükröződik e szerelmi
vallomásban egy rajongó idealistikus kor naivitása!
Már Mednyánszky Bertával szemben is értékeli sze
relmi szenvedélyét, (a mi később életének egyik vezérgondolata) értékeli, elmondja, hogy milyen erős szerelmi
szenvedélye, de van valami, a mi még ennél is erősebb.
Avval álmodik a költő, hogy véres karddal szabadságháborúra hívták a m agyalt:
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kellően élni anyagi kincseinkkel és szellemi kincseinket
nem tudjuk megbecsülni!
Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig lomhán, gyáván.

Ezt fogja a világtörténelem rólunk írni. Mikor ébredsz
önérzetre? A béke idejében fel akarja sarkantyúzni a
magyart, és midőn megjő a nagy idő, márczius 15-én a
magyar nemzet élére á ll: ő az első, ki a világtörténelem
érverését megérzi, és az utolsó küzdelmek egyikében hal
meg. Ő mindenből kivette a maga részét a nemzet nagy
válságakor: minden illúzióból, végre a megsemmisítő
bukásból is.
*

Igaz, hogy Petőfi szélsőségekre ragadtatta magát, de
ne felejtsük : a forradalom a szélsőségek, ideje. Petőfi meg
győződése és temperamentuma oly erős volt : minden
mély lelki talajból fakadt nála, nem fogunk tehát e
paroxysmuson csudálkozni. Mindenki szélsőségekre ragad
tatta magát, a különben higgadt, latolgató conservativék
nem kevésbbé, mint Petőfi. A legtehetségesebb conse1
vativ főúr, a Thiers és Guizot becsülte báró Jósika Sam
udvari kanczellár 1848 márcziusban a Ferencz Káról
főherczeg elnöklete alatt tartott koronatanácsban éré
lyesen kikelt az ellen, hogy Magyarország Ausztriától
független, önálló pénz- és hadügyi minisztériumot kap
jon, míg az értekezlet többi tagja, sőt még az osztrák
hadügyminiszter is, mind kivétel nélkül a magyar mi
nisztérium fölállítása mellett szavazott.1 Gróf Dessewffv
Emil, a conservativ párt másik feje, a M. Tud. Aka
1 Wirkner Lajos. Élményeim. 210.,229. 1.
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démiának méltán köztiszteletben álló későbbi elnöke
memorandumában azt fejtegette, hogy az orosz segítségre
okvetlen, szükség van a forradalom leigázására. {(Auszt
riának Oroszországgal szövetkezve szét kell morzsolnia
az európai forradalom magyar segédcsapatait •»1 Széchen
Antal gróf, a jeles magyar essayista, az Akadémia és
Kisfaludy-Társaság nagyműveltségű tagja pedig a forra
dalom leveretésében a civilisatió győzelmét látta.
A forradalom iszonyatos zivatarában a lelkiismere
tek könnyen meghasonlanak és nemcsak kötelességet
teljesíteni nehéz, de kötelességet ismerni is.
Abban az évtizedben, melyben Petőfi föllép, szer
vezkedik nyugaton a szoczializmus is. Modern értelem
ben Petőfi nem volt szoczialista, nem is lehetett az,
mert nem ismerte az újkori szoezializmus megalapítójá
nak, Marxnak elveit. Ő nationalista volt, a nemzeti
érzés monománja, ha szabad ily szent dologra ezt a szót
használni: hogy a nemzeti eszméért élt, bizonyítja az,
hogy érte mégis halt. De költészete azért kifejezi, a mi
a szoczializmusban nemes és örökkévaló: az emberi ér
ték függetlenítését a véletlen vagyoni viszonyoktól, a
szegények védelmét a gazdagokkal szemben, a nyomo
rultak emelését emberi méltóságra.
E mellett azonban Petőfi igenis érezte, hogy a sze
gények és elnyomottak közt oly kötelék is van, mely a
nemzetiségek korlátain túl is kapcsol. Mindamellett ő
úgy képzelte, hogy a világszabadságért és az emberi
jogért vívott nagy közös küzdelemben majd a magyar
lesz a legkitűnőbb küzdő csapat.
1 Bach hátrahagyott iratai közül idézi: Priedjung.
I. 371
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Határtalan optimizmussal bízott Petőfi a szabadság
eszményében, mint emberiség-megváltó panaceaban.
« . .. Ez lesz az ítélet, Melyet ígért Isten, próféták ajkai
által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, Az
örök üdvesség; s érette a mennybe röpülnünk Nem lesz
szükség, mert a menny fog a földre leszállni.» Ez a ra
jongó eszményítése a jövőnek vezette Petőfit a politiká
ban. A kincses palotának a szegények rovására meg
gazdagodott lakóit átkozza: oly államrend azonban,
melyben mindannyian az államgépezetnek meghatáro
zott módon közös alárendeltségben működő tisztviselői
volnánk, alig felelt volna meg óhajtásainak, mert el
nyomta volna tüzes lelkének egyéni kezdeményezését.
Végletes demokrata volt, ki a köztársaságban látta
azt az államformát, melyben eszméi legjobban megva
lósulnak. A magyar szabadságháború, a melyben ő
meghalt, nem az egész emberiség felszabadítására irá
nyult, hanem önvédelmi harcz volt a magyar szabadság
érdekében.
Elvont nemzetköziség nem kellett Petőfinek: ő a
szabadságtól magára nézve egyéniségének teljes füg
getlenségét, a magyar népre nézve pedig a nemzeti
érdekek föltétien kielégítését várta.
A newyorki kikötő előtt emelkedik a szabadság gé
niuszának óriás szobra, fényt hintve zivataros éjjeleken
is a háborgó óczeán messzeségeire, belövelvén sugarait
az égi háborúba is. Hy szoborszerűen áll Petőfi, a sza
badság leglelkesebb költője, képzeletünkben a sötét,
hullámos magyar jelenben, a mint ő magát festi:
És míg az orkán zúg, s a felhők dörgenek, én a
Lant idegébe kapok, s vad tűzzel zengi el ajkam
Harsány hymnusodat, százszorszent égi szabadság!

JEGYZET.
Ady Endre A forra d a lm á r P e t ő fi czímű anthologiájának elő
szavában azt állítja, hogy Petőfi (kit szerinte, ha életben marad,
talán Párisban a Commune alatt ér a halál) a szoczialistikus
vörös zászlót óhajtotta a nemzeti trieolor helyett. Ezt így bizo
nyítja : «Hiszen Petőfi írta : Hagyjátok el ezt a piros-fehér-zöld
színt, lejárt az ideje ; más szín illeti most a magyar nemzetet:
piros és fekete.x E verssorok értelme azonban egészen más,
mint a minőt Ady tulajdonít nekik, a mi kitűnik, ha a reájuk
következő két sort olvassuk.
Fessük zászlainkat fekete-pirosra,
Mert g y á s z és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
Ez tehát symbolikusan van értve : tétlenek vagyunk, nagy
nemzeti veszedelem fenyeget bennünket,
Hol lesz az új Mohács? a hol megint lemegy
Majd a haza napja,
S háromszáz évig, vagy talán soha többé
Arczát nem mutatja!
Fessük zászlainkat fekete-pirosra,
Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
( F e k e t e p ir o s d a l).

Petőfi ezt a költeményt 1848 tavaszán írta, midőn fel volt
háborodva, hogy a minisztérium nem lép fel erélyesen Jellasics
ellen.
Néhány héttel később irta Petőfi H á n y hét a vilá g ? czímű
versében:
Itt maradunk mi a magyar hazában,
Ezt megvédjük mind halálig mindnyájan,
De magyar ruhában és magyar szóval
És a magyar háromszínü zászlóvá1.
Katonának valamennyin felcsapunk,
De a magyar hazát védi csak hadunk,
Magyar hazánk pedig ott van valóban,
Hol a háromszínű magyar zászló van!

XI. A SZERELEM KOLTOJE.
A szerelem és a költészet egy tekintetben rokonok:
mindegyiküknek lényegéhez tartozik, hogy eszményít:
a költő alakjait, a szerelmes kedvesét. Hogy Petőfi
oly gyakran volt a szerelemnek rabja és hogy oly gyak
ran volt alkalma szerelmi eszményítésre, azt megértjük,
ha egyéniségébe behatolunk. Ismernünk kell szenvedé
lyes, exaltatióra hajló vérmérsékletét, ismernünk kell
lobbanó képzeletét és főleg ismernünk kell szemléletének
felszívó varázserejét, különben tán léhának vagy könnyel
műnek tarthatnók szerelem dolgában. Igen, ismernünk
kell mindenekelőtt egyéniségét, vérmérsékletét. Lelke^,
alkotásánál fogva—szerelemre és függetlenségre volt te
remtve.
Szenvedélyes természet,‘ csupa tűz, csupa fogékony
ság és lelkesedés. A mit megszeret, az páratlanul meg
van szeretve. Megvan benne az az indulatos lendület,
hogy a mit megkedvel, azt valóságos kultusz tárgynak
tekinti. Lakóhelyét: az Alföldet, politikai eszményét:
a szabadságot, főnökét: Bem generálist nemcsak sze
reti, hanem imádva-imádja.. Az érzelmek nála különben
is mindjárt forrpontra szöktek: csodálkozhatunk-e, hogy
ő hajlandó volt magát korláttalanul átadni az érzelmek
érzelmének a szerelemnek, hogy belseje mintegy felrob
bant ilyenkor.
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De még jobban megértjük szerelmeit, ha szemléleté
nek erejét tekintjük. Minő csudálatos volt ennek az
embernek a szeme! Mi mindent látott a külvilágban,
minő szépséget tudott felfedezni ott, a hol más közöm
bös maradt.
Szemléletében felszívta a külső tárgyakat, felszívta
szemébe és leikébe a természetet, felszívta az Alföldet.
Felszívta és megszerette.
Gondoljuk most m eg: hátha ez a bámulatos fel
ismerő, fogékony tekintet szép fiatal leányra esik? Mily
belső forradalom! A lelki jelenségek minő gazdagsága,
minő tropikus növényzete támad, — ha ily forró az
érzelmi éghajlat! És mindehhez járult még képzeleté
nek szerepe. A szerelem eszményítés; eszményítés a
képzelet segítségével. Mit alkothat egy költő dús képze
lete kedveséből! Milyen fénybe vonja, milyszivárványos
égbe állítja imádott alakját!
Legerősebben működött Petőfi képzelete Szendrey
Júliával szemben. Felesége', egy költői alkotása; —
Petőfinek nincsen kimagasló női alakja műveiben:
Szendrey Júlia az ő Gretchen-je, az ő Capuletti Júliája,
az ő Opheliája, az ő Melindája. Nemcsak tündöklő sa
játságait látjuk, hanem makacsságát, akaratosságát,
gyermekességét, szeszélyeit. A szép nő teljes valójában
előttünk áll — igaz, hogy a szerelem szemével nézve.
Petőfi költészetének egyik nagy újítása, szinte azt
lehetne mondani, nagy felfedezése : a házasság költé
szete.1 A költők mind megénekelték kedvesüket*, felesé
1 Igaz, hogy Kisfaludy Sándor Himfy Boldog Szerelmében
szintén megénekelte házas szerelmét. De milyen nagy a különb
ség Kisfaludy és Petőfi költeményei közt! Himfy-Kisfaludy
házas költeményeiben nincs meg a magasra csapó lán g: ő
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güket alig, vagy csak nagy ritkán. Petőfi beleállította
feleségét szerelmi lyrájának forró körébe. Addig a köl
tők inkább Schillerrel tartottak, a ki ezt énekelte :
Mit dem Gürtel, mit dem Schleier,
Reisst dér holdé Wahn entzwei.

Azzal azonban, hogy szerelmi költészetének tárgya
felesége lett, megváltozott némikép e költészetének
lyrai jellege. Más a szerelem, más a házasság. A há
zasságból és költészetéből hiányzik az epedés, a rajongó
vágyakozás, az eszményítő távolságnak jellege. A sze
relmi lyra fővonásai megváltoznak. A vágyakozó ábrán
dozással szemben a házasság lyrája a beatus possidens
költészete. S a mint ez érvényesül Petőfiben, szerelmi
költészete is más irányú : mindinkább mutatkozik benne
valami genre- jelleg, valami életképszerű modor. A sóvár
gás helyébe lép a boldog jelen bemutatása. Állj meg,
feleségem — mondja az egyik ilyen genre-költeménye —
mondok valamit. Lássunk végre valamely munkához.
Színházat fogunk játszani, szerelmünk főscenáit előadni.
Állj ide — ezzel fiatal nejét a kályha mellé állította, —
ez a kalyha a decoratio, ez a fa. Támaszkodjál rá, és
most én a költő elfogultan, zavartan hozzád közeledem,
így ügyetlenkedtem és az izgalomtól hebegve ezt mond
tam : «Nagysám, én nagysádot sze. . . sze . . . szeretem.))
(Petőfi ezt mind utánozza, nem hiába volt színész.)
A fiatal asszony nevetve mondja a kályha mellől:
nem is annyira közvetlen érzelmeit adja elő, mint inkább lyrai
epigrammákban érzelmeiről való gondolatait. Himfynek, a meg
elégedett férjnek, dalai érzelmi erőre nézve nem vetekedhetnek
a boldogtalan Himfy epedésével . és még kevésbbé Petőfinek
izzó szerelmi költészetével.
>
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((Szeretlek Sándorkám!» A férje azonban ezt nem fogadja
e l : «Mily anachronismus!» Nem így beszéltél, azt kell
mondanod, a mit akkor a fa alatt mondtál. Júliának
hamiskás szeme megvillan és a kályha mellől színleg
komolyan, hideg arczkifejezéssel ezt vágja oda : Szere
lemről nem lehet szó közöttünk. Erre Petőfi színész
kedve úgy tesz, mintha komolynak hinné e mondást:
Nem szeretsz! . . . így folyik a boldogságtól (és a tréfa
manójától) ihletve a jelenet. (Állj meg, feleségem.)
Ugyanabban a lakásban négy-öt hónap múlva más
jelenet: a költő feleségét úgy tartja ringató karjain,
mint a harmatot a rezgő fa lombjai. Ez azonban nem
tetszik a falon függő kardnak. És mogorván néz le, míg
végre a költő megszólítja : Féltékeny vagy feleségemre?
Nincs okod! Ha megjő a döntő óra, ő maga fog olda
lamra kötni (téged, a kardot,) e szavakkal: ((Legyetek
egymásnak hívei!»
Egy harmadik jelenet: a koltói kastélyban késő dél
után, künn a bús őszi szél a fákkal beszélget, a költő a
pamlagon végig nyújtózkodik és a szabadság-háború
történetét olvassa és a szabadság diadaláról álmodozik.
((Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik Kis feleségem mé
lyen, csendesen.* A költő mindinkább felhevül, lázas
izgatottság fogja el, a mint a szabadság dicső jövőjére
gondol, ölében pedig a csend, a béke és szépség:
Vérpanoráma leng előttem el,
A jövendő kor jelenései,
Saját vérök tavába fúlnak be
A szabadságnak ellenségei! . . .
Egy kis mennydörgés szívem dobogása,
S villámok futnak által fejemen,
S keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.
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Gyermekek járnak a gyümölcsösben. Mily öröm!
Hány villogó szem tekint fölfele, hány óhajtó kar emel
kedik a lombok felé! így járt Petőfi pályája elején a
leányok közt. De csakhamar erősebb lesz a kiválasztás,
és különösen három nő-alak lép elébe, csábítva-vonzva,
uralkodva életén és költészetén. Az első Etelke, a szőke
fürtök gyermeke, az epedő-vágyódó szerelem hősnője,
ki szentimentális holdfénytől körülglóriázva jelenik meg
költészetében.1 A második Mednyánszky Berta, a gö
döllői leány : hajnalfény ragyogja be a világot, mely
Petőfi szemében üdébb és szebb, mint valaha, míg ki
nem derül, hogy 'boldogtalan szerelme. És végül, a bol
dog, a végtelenül boldogító szerelem tűnik elénk, az
imádott, a bálványozott Szendrey Júlia, a teljesedés
forró dele.
1 A halál is nagy eszményítő : most fokozta még Petőfinek
költői eszményképét. Életét egészen elborította a ravatalon
kiterített holt leány emléke. Az eszmény- és emlékkép különös
módon összefolyt az álomképpel, mely Etelkát ártatlan szép
ségével meghatóan tüntette fel. A viszontlátás lehetetlenségének
gondolata, a mindörökre való elválás keserű tudata, mintegy
elbűvölte fájdalmát és szenvedélyes deliriumba ejtette. Mintha
megszűnt volna tulajdon életét élni, csak az immár holtét
akarná folytatni. Képzelete mindig újból eléje varázsolta Etel
kát, az emlékképben folyton fokozódott szépsége és ilykép egyre
fokozódott a költő szenvedélye és bánata. Élénk képzeletű em
berre nézve — mint a minő Petőfi volt — az örök elszakadás
gyötrelmei nőttön-nőnek ; míg talán az élet bizonyos trivialitás
fátyolét borítván az eszményképre, szétoszlatta volna az esz
ménykép glóriáját: így azonban az izgatott képzelet csak ra
gyogóbbá színezte.

t
XH. A TERMÉSZET KÖLTŐJE.
1. T e rm é sz e té r z é k e .
Petőfi a természetérzéknek utólérhetetlen virtuóza.
Ő itt is közelebb áll a természethez, mint m ás: mint
minden, a mit szeret, a természet is kultusztárgyává
lesz nála.
Mindazok az érzések, melyek a mai emberben hullámzanak, történeti fejlemények. A hazaszeretet, a sze
relem, a gyöngédség, a szemérem, a becsületérzés —
mind idővel fejlődtek és nem éltek két-háromezer év
előtt úgy az emberek lelkében, mint most 1919-ben.
Mai lelki életünk is örököse egy hosszú történeti processusnak. Meg lehetne írni például a szerelem történetét,
mely ma más lelki elemekből áll, mint ezelőtt három
ezer évvel, sőt másokból, mint ezelőtt háromszáz évvel.
A természetérzék fejlődésében három fokot lehet
megkülönböztetni. Egyik a másikra épült, egyik a má
sikból fejlődött.
Első fok az aesthetikai természetérzék: bizonyos
természeti jelenségeket szépeknek találunk. Ez az érzék
nincs meg mindenkiben, sőt volt idő, hol senkiben sem
volt meg. Az alpesi világban, a Magas-Tátrában, a hová
mi elmegyünk gyönyörködni, a parasztok nem a Tátrát
bámulják, hanem bennünket bámulnak, hogy mit báRiedl Frigyes : Petőfi Sándor.
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mulunk ? Az ó-kor legműveltebb népei, a görög, a
római, a tenger látványában és az Alpesekben nem gyö
nyörködtek, mint m i: nekik inkább csak kerti érzékük
volt, mint a mai félművelt embernek, szerették a vi
rágokat, a ligetet, mindazt, a mi kellemet és kiességet
lehel. Traján nagyműveltségű római császár Aquincum
ban tartózkodott és járt valószínűleg a Zugligetben,
melyet alighanem ő is szépnek talált (a szép Tiburra
emlékeztethette, hol villája állott), de nem ismerte azt
az áhítatot, melyet Petőfi egy zugligeti költeményében
kifejez :
Én merengve, óh természet
Örök szépségidre nézek,
S szemeimnek bámultában
Néma, de szent imádság van.
Mint felém repeső szivek
Rezgenek a falevelek,
S ábrándos suttogásukban
Mennyi kedves szép titok van!
(A hegyek közt.)

Nem! Ezt a bizalmas baráti viszonyt nem érezte a
nagy császár a szabad természetben, és a Tátrában is
csak horribilis vadságot szemlélt volna, mint a hogy
Julius Caesar a csodálatos Alpesekben nem látott egye
bet komoly, stratégiai akadálynál. Az újkorban a ter
mészetérzék a kerti és völgyi jelenségeken kívül kiter
jeszkedik a természet fenséges jelenségeire, mindenek
előtt a tengerre, a havasokra, a rengetegre. Irodalmunk
ban Petőfi játszta azt a szerepet, mely a X V III. század
franczia irodalmában Rousseau-é v o lt; kinyitotta a köl
tészet kissé fülledt szobájának ablakát és beeresztette
az Alföld édes lehét, mint Rousseau az Alpeseknek
aczélozó friss levegőjét.
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A természetérzék második fokán, a sympathikus ér
zés fokán, úgy érzem, hogy a természeti jelenség valami
kapcsolatban van lelki állapotommal, a természet velem
érez, az ^rdő, a tenger hangulatos háttere belső életem
nek. Az együttérzés ezen kapcsa, a sympathikus termé
szetfelfogás legerősebben nyilatkozik Petőfinél. Feleségé
nek az erdődi őszben ezt mondja :
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

A napban is van valami leikéből:
Megtestesülése te érzeteimnek,
Magas, fényes, hő napsugár.

Megvan ez a sympathikus természetérzék A felhők
czímű költeményében. A meteorologikus tünemények
lelki tünemények lesznek.
Miért vonzódom úgy hozzájok?
Mert ők lelkemnek rokoni,
Mely mindig új és új alakot vált,
S mégis folyvást az egykori.

A Tisza czímű leírásában a költő a parton áll és a
Tisza mellette folyik, de azt lehet mondani, a Tisza a
lelkén is átfolyik. Látja a folyót idyllikus bájos nyugal
mában és látja, a mint dühösen kiáradva kártékony
tengerré lesz. A Tiszában, melyet annyira szeret, meg
van a maga saját végletessége : hol idylbkusan ballag,
hol áttörve a gátat el akarja nyelni a világot.
A természet hűségében soha meg nem tántorodott
bizalmasa, ki többet mond neki, mint az emberek. «A ter
mészettel mulattam, — írja — mi csodálatosan értjük
íi*
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egymást és azért vagyunk oly jó barátok. Én értem a
patak csörgését, a folyam zúgását és a fergeteg üvölté
sé t. . . megtanított rá a világ mysteriumainak gramma
tikája, a költészet. Értem pedig külöuösen a falevelek
zörgését. Le-leülök egy magányos fa alatt és órákig hall
gatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe
tündérregéket, melyektől a lélek mámoros álomban meg
húzza a képzelet harangját s leharangozza az égből az
angyalokat szívembe, e kis kápolnába.))
A természetérzés harmadik foka a pantheistikus.
A sympathikus természetérzék ezt m ondja: a természet
és én közel rokonok vagyunk. A pantheismus azt mondja:
a természet meg én — mi egy vagyunk. Beolvadok a
nagy egészbe, a szent, az isteni mindenségbe; az a rövid
tévedés, mely két végtelenség közé (a születés előtti és
a halál utáni végtelenség közé) ékelődik, és melynek
neve élet — nem zavarja örök egységünket. Ez a pan
theistikus természetérzék Aranynál mutatkozik, Petőfinél
kevésbbé, ámbár ő is szentnek hiszi a természetet. ((Sze
meimnek bámultában Néma, de szent imádság van.»
Ugyancsak a Zugligetben azt írja : hogy a bokor szent
egyház, melyben a csalogány a szent természetet dicséri.

F
'

t
2. A z A lfö ld felfe d e zé se .

Midőn Petőfi költészetében a magyar nép érzel
meit, a magyar nép alakjait festi — nem maradhatott
el a magyar talaj, a magyar föld festése sem. Az Alföld
nála költészetének napjától beragyogva terül el szemünk
előtt.
Petőfi az Alföld felfedezője. Már legelső költemé
nyében, abban, melylyel gyűjteményét megnyitja, di
csőíti az Alföldet. Hogyan örül a viszontlátásnak! Ismét
itthon van!
Arany kalászszal ékes rónaság,
Melynek fölötte lenge délibáb,
Enyelgve üz tündér játékokat,
Ismersz-e még? oh ismerd meg fiad!

(A stílus itt még nem teljesen Petőfies, a harmadik
sort Kölcsey vagy Bajza is írhatta volna, de az érzés
Petőfié.)
Az Alföldet Petőfi fedezte fel a magyar költészet szá
mára. Az Alföldet előtte egyhangúnak, szomorúnak,
unalmasnak mondták. Ő az első, ki észrevette az Alföld
sajátos szépségét és azóta mindenki látja, mindenki
többé-kevésbbé az ő szemével nézi. Hogy mennyire fel
kellett fedezni, arra nézve tanúnak szolgál Vörösmarty,
a ki Petőfi előtt legnagyobb költőnk. Vörösmarty egy
levelében ezt írja 1834-ben barátjának, Bajza Józsefnek,
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miután Nagyváradig utazott és az egész Alföldet látta:
«A vidékről nem írhatok semmit, mert a széle táját kivéve
róna és egyenlő, mint az unalom; a nagy városokról
már érdemes volna valamit mondani.» Ezután elmondja
Vörösmarty, mit látott: «Láttam a vékony Tiszát mély
medrében bágyadozva folyni, láttam a csaknem kiapadt
Kőröst széles, kövecses árkában suhanni, s mindezen
újságok nem lelkesítettek, sem az örök egyenlőséget
meg nem szakasztottét))
«Verset tőlem ne várj — írja néhány sorral alább —
lelkem húrjai, nem tudom mi okból, úgy megereszked
tek, hogy rajtuk ki nem csikarhatok egy becsületes
hangot.))
Alföld — Tisza — mindez, úgy látszik, halálra un
tatta Vörösmartyt.
Pedig ez a Tisza, melyet e nagy költő oly unalmasnak
mond, ugyanaz a folyam, mely mellett állva a természet
nagy szeretője, Petőfi néhány év múlva elragadva ezt
fogja írn i:
«Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna lábam.
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.))

(A

Tisza.)

Vörösmartynak más a természetérzéke : ő inkább a
romantikus tájképeket szereti, az erd őt; háttérben bér
ezek emelkednek, vagy tenger zajlik. Az áldozat-hím
magyar talajon állunk, de a környék és élet, melyet
benne fest, keleti jellegű, mintha Perzsia vagy Arábia
lebegett volna a költő előtt. Ha magyar tájékot fest,
mintegy a vadász szemével nézi, vagy szerelmének emlé
keit dicsőíti benne, mint a Széplak bevezetésében (ez tán
költészetének legremeke). Mint romantikus szereti az
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exotikus tájakat ( A délsziget, Magyarvár, A rom). Ezeket
természetesen nem megfigyeléseiből, hanem képzeletéből
merítette, mint ahogy benne általán a képzelet élete
igen heves. Képzeletből van merítve A szent ember táj
képe, gyönyörű tropikus visio : a vízesés, a tó, mely
lombozat közé foglalva az égboltot tükrözteti, a lomb
suttogás zenéje. (Idézem, mert attól tartok, nem sokan
ismerik.)
Csengve húll az ér a tóba s lenn
Partvirány közt függ a menny,
Változékony lenge kép,
Lomb közé zárt végtelenség,
Melyben hűvös napsugár ég,
S így is mely dicső, mi szép!
Fenn a lombok sudarán
Ringadozva játszik a szél;
Könnyű, lengeteg nyomán
Halk, varázsos suttogás kél
S a madárszó esti fuvolája
A vidéket álommal kínálja.

Ez olyan képzeleti alkotás, mint egy Claude Lorrain
vagy Poussin-féle tájkép, míg Petőfi leírásaiban az Alföld
optikai, természetrajzi sajátságai híven ellesve mutat
koznak. Az Alföld nagy vonásaiban van jellemezve, de
néha-néha a legapróbb részletekig hatol, akár egy japáni
festőnek rajza, például midőn a Kis-Kunságot festi:
Itten a lapályon
Egy ér nyúlik végig, meg se mozdul habja,
Csak akkor loccsan, ha egy-egy halászmadár
Szárnyával megcsapja ;
Szép fövény az alja,
Egészen lelátni sárga fenekére,
A lusta pióczák s a futó bogarak
Tarka seregére.

Annál rajongóbban szerette Petőfi az Alföldet, mi
vel benne a szabadság symbolumát és a korláttalanságot
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áhítozó lelkének tükrét látta. Az Alföld őt, még ha
prózát ír is, dithyrambusokra ragadja. «Megállok köze
peden — ezt olvassuk a Hortobágyról útirajzában —
s körültekintek oly elragadtatással, milyet nem érez a
svájczi az Alpeseken, milyet csak a beduin érez Arábia
sivatagjaiban. Milyen szabadon lélekzem, mint tágul
keblem. Megmérhetetlen a láthatár, olyan mint egy ke
rek asztal, beborítva az ég világoskék üvegharangjával,
melyet egy felhőcske sem homályosít. Gyönyörű, tavaszi
nap van. Az útfélen itt-ott egy pacsirta emelkedik föl
felé dalán, mint fonalán a pók. Néhány lépésnyire az
úttól csillog egy kis t ó : mellette bibiczek nyargalásznak
búbos fejeikkel s a tó közepén nagyokat lép hosszú piros
lábával a melancholikus gólya. Egy dülő-földnyire legel
a gulya, hosszú botjára támaszkodva áll mögötte a
gulyás' és megemeb előttünk kalapját, nem szolgaságból,
hanem emberségből, mint magyarhoz illik. Mily egyszerű
a puszta és mégis mily fönséges! de lebet-e fönséges, a
mi nem egyszerű?*

(

3. L e ír ó m ű v é sze te .

Petőfi nemcsak költeményeiben, hanem képies ki
fejezéseiben, metaphoráiban is magyar földön marad:
még ezekben is a magyarországi természetet szereti. Van
neki ugyan egész költeménye az oroszlánról, a mely
igaz, hogy délszaki állat, de az ő oroszlánja magyar : pesti
mónageriában látta. (Tán abban is magyar, hogy oly
türelmes a kihívásokkal szemben.)
A természeti tárgyak leírásánál Petőfinek különböző
az eljárása, de mindegyik a költészet lényegének ösztön
szerű átérzéséből származik.
Első eljárása: a külvilági jelenségek, a melyek mint
egy lomhán a térben vesztegelnek, egyszerre mozognak,
hangzanak, megelevenednek. Az alföld czímű költe
ményében madártávlatból (sas-távlatból) írja le a táj
képet, melynek következő elemei vannak. Lent gulya,
közelében ménes csikóssal. Ezen túl búzaföld, vadludak,
a puszta legmélyén csárda.
Ezek, a mint említettem, a költemény elemei. Hogy
írja le mindazt, a mit inventarium-szerűen felsoroltam?
Mozgás, hang, szín, élet lesz belőle. A kövér gulya
kolompol a délibábos ég alatt, a ménes nyargaló futása
zúg a szélben, körmeik dobognák, a csikósok kurjantása
s az ostorok pattogása hallik. (Csupa hang, egész vad
harmónia.) A tanyáknál ringatódzik a búza a szellő ölé
ben és smaragd színnel koszorúzza a tájt. A vadludak
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szürkületkor ide járnak és ijedve légi útra kelnek, ha
széltől rneglebben a nád. Csupa' mozgás. Mind a mi a
tájképen van, a térben van, mozgó vagy akustikus tüne
ménnyé válik.
Van Petőfinek egy kedves költeménye, melyet a koltói
mézesbetek alatt írt. Tárgya egészen igénytelen : egy,
az erdőben fütyülő legény. Ebből Petőfi képzeletében
egy egész sora az élénk jeleneteknek alakul ki. Az őszi
erdőben egyszerre madárfütty hallik. Késő madárszón
csudálkozik az erdő, csudálkozik a nap. Nem is madár
fütyölt, hanem egy víg suhancz.
H in tó n és gyalog.

Rég eltemette a nyarat
Az ősz, s ez is haldoklik már,
Az erdő még is milyen hangos!
Hogy fütyül benne a madár!

Jó nap barátom, ne keresd
A fákon e vig madarat,
Ott ballag a mi füttyösünk a
Gyalogúton a fák alatt.

E füttyre fölriadtak az
Álmos merengésből a fák,
S a meglepő, nem-várt örömtől
Megrezzen rajtok minden ág.

Egy ágról-szakadt siheder,
Kit a balsors meghordoza,
Keblén kenyere, hátán háza,
S szivében jó kedv tavasza.

Még ott fönn a nap is, a ki
Ködcsuklyájába bújt vala,
Gondolva, hogy a tavaszig már
sem leszen mit látnia.

ügy

Hogy megfütyöl, hogy megfütyöl, 1
Hogy harsog az erdő bele . . .
S ím fényes úri hintó nyargal
8 szemben találkozik vele.

Még fönn az égen a nap is
Kíváncsian pillant elé,
Hogy lássa ezt a madarat, mely
A bús csendet szétkergeté.

A fényes hintóbán belül
Sötét úr ül nagy csendesen;
Ah, milyen napfogyatkozás van
E gazdag úr szemeiben!

Keres, keres szemeivel,
Megnéz az erdőn minden fát,
De mind hiába, mind hiába.
Madárfélét sehol se lát.

Meglátja őt a siheder,
És sajnálkozva távozik . . .
Ti szegény gazdagok, kiken ily
Rongyházi is sajnálkozik!
(Költő.)
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A költemény minden ize cselekmény, mozgás, élet.
Második leíró eljárása, hogy a leírt tárgyat érzelmei
vel át- meg átitatja, hangulatába olvasztja. A leírás
ilykéj) lyraivá lesz. Elhagyott csárdát ír le. Nem írja le
az elhanyagolt, pusztuló épület minden részét, hanem
mindig a hatást festi, melyet tesz az oda tévedt utasra.
A Kutyakaparó csárdája a baráttalanság, a kelletlenség,
a sivárság hatását kelti. Még a környéke is szomorú :
csupa-csupa homokbuczka, melyeken a bodza rossz
kedvűen termi fekete gyümölcsét. A távol harangszó is
csak meghalni jár ide. A madár észreveszi tévedését és
menten tovább repül, a nap is bágyadtabban süt.
A csárda előtt a kőszentnek nyakába tarisznyát akasz
tott valaki, mintha őt is távozásra biztatná. Minden
vonásból a kelletlenség érzése rí ki. A csárda képét ilymódon hangulattal aláfesti.
Más például szolgálhat az Alkony-ról írt költeménye.
Nem írja le az ég színskáláját, a napkorong fokozatos
alácsúszását, a szürkület terjedését. Az alkony a fárad
ságnak és a búcsúnak érzetét idézi elénk és ezt az érzetet
testesíti meg Petőfi:
Olyan a nap, mint a hervadt rózsa,
bocsátja le fe jé t;
Levelei, a h a lv á n y sugárok,
B ú s mosollyal hullnak róla szét.
L a n k a d ta n

Harmadik leíró eljárása Petőfinek, hogy nem annyira
hangulattá varázsolja a természetadta elemeket, mint
inkább cselekvénnyé. A Tiszának földrajzi főjellemzője,
hogy lassan, lapályosan folyik, lejtése, esése igen csekély.
Ennek következtében igen sokat kanyarodik, a rónán
partjai sem magasak, úgy hogy gyakran kiönt. Petőfi
elragadtatással áll a nyugodt Tisza mellett, azután el
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hagyja és barátaival vacsoráivá a tanyán, a Tisza
jámborságát dicséri. De már néhány nap múlva ki
tűnik a folyó másik, vad természete. A költőt fél
álmából különös zaj, félrevert harangok az ablakhoz
ijesztik: dühödt tengert lát maga körül!
Abban, hogy mikép használja fel Petőfi leírásait a
hasonlatokban, érdekes különlegességet lehet nála találni.
A költők rendes eljárása, hogy az emberi élet vala
mely jelenségét a természethez hasonlítják. «Az ifjúság
olyan, mint a tavasz.)) Petőfi gyakran megfordítva, a
természetből indul ki, és annak tüneményei, jelenetei
juttatják eszébe az emberi életet. A «Király vagyok
most minden alkonyom kezdetű költeményben abból
a megfigyelésből indul ki, hogy a vadludak este fel
repülnek, mintegy tavat vagy nádast cserélnek:
A szomszéd tóból a vadludakat
Látom csapatban messze szállani;
Szívemből is föl- és elszállanak
A nagyra vágyás, hír vad álmai.

(Külvilág.)

Feledni kezdem Pestet és zaját,
S jövendőm minden büszke terveit;
Jobb lenne élnem, igy gondolkodom,
Jobb lenne élnem elfeledve itt.
(Belvilág.)

Itt tehát a külvilág egy jelenségét hasonlította le
mondó hangulatához, mely a költemény voltaképeni
tárgya. Egy természeti jelenségből — a vadludak fel
repüléséből indul ki és így jut lelki életének egy jelen
ségéhez. Ez a rendes úttól eltérő út fordított eljárás,
melyre nézve meglehet, hogy Lenau volt a mestere.

/

4. Á lla tje lle m z é s e i.
Petőfi az Alföld typikus állatait mint lyrikus, mint
érzelmi költő nézi: szereti bennök érzéseit symbolizálni.
Legjobban szereti a gólyát, ezt az igénytelen demokra
tikus madarat. A gólyával együtt nevekedett, benne
egyszersmind gyermekkorát szereti.
. . . Együtt ábrándoztunk
A puszta legmélyén,
ő a víz fenekét, én a délibábot
Hosszasan szemlélvén.
így töltöttem vele gyermekségemet és
Ifjúságom javát,
Azért kedvelem, bár se tolla nem ragyog,
Se szép hangot nem ád.

Jellemző, hogyan írja le a pacsirtát Petőfi, és hogyan
Arany. Arany egyik főjellemvonása a részletekig ható
realizmus, mely minden jellemző apróságot megfigyel.
Kis pacsirta is szánt . . . fényes levegőben
Dalt zengve repült fel, dal zeng a magasban,
Hallgat leesőben.

Mennyi természetrajzi megfigyelés rejlik ebben!
A szánt a pacsirta sajátos vibráló repülését festi; az is
pontos megfigyelés, hogy csak emelkedve énekel, eresz
kedve nem. Egy másik költeménye, melyet az októberi
pátens (1860) megjelenése alkalmával írt, így kezdődik:

1 4 2

Még nem hallom a pacsirtát,
Mely tavaszról zengve hirt ád,
S égbe fúrja énekét.

A fúrja szó a repülés különös módját jelzi.
Petőfi nem részletez : az érzelmek kifejezőjét szereti
a pacsirtában. Míg a vad öldöklés színhelyén, az erdélyi
csatatéren, mint a béke, a remény és a szerelem hirdetője
szólal meg.
Paesirtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.

«Hozd magaddal a pacsirtát, — mondja máshol a ta
vasznak — nagy mesteremet, a ki szép szabad dalokra
tanít engemet.D Petőfi mintegy igénytelen, de kitűnő és
szabadságszerető kollégát lát a pacsirtában, a kit (a mi
különben kollégák közt nem szokás) szeret és bámul.
Tompa is metaphorisálja a pacsirtát:
Szól a pacsirta, — mint egy kis harang
Függ magasan a tiszta légben.

«Mint egy kis harang» — ez a papra vall, ki itt is
templomi tárgyat lát.
A Három madár egyike a csalogány, s Petőfi kis
madara
Elrejtve él a lombok alkonyán,
Nem látja más ottan s mást ő se lát,
Kis fészke néki az egész világ,
Ebben dalolgat, s ha dalolni kezd,
Elfojt az alkony mindennémü neszt,
Hogy meg ne háborítsa énekét,
Hogy gyönyörködjék a föld és az ég,
Gyönyörködjék e dalban, a minő
Hozzánk csak legszebb álmainkba jő,
Amelynek minden hangja eltemet
Egy bánatot és szül egy örömet,
Mert mindenik hang egy szent szerelem. —
Ez a csalogány szíved, kedvesem!
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A természet, az alkony tehát elcsendesedik, csakhogy
hallhassa a csalogány énekét, melyből mintegy emberfölötti érzelmi erő szól. E gondolat Vörösmartynak egy
költeményéből való, mely pathetikus exaltatiójával felül
múlja a nagy tanítványét.
Egy gyönge csalogány
Csattogja gyászzenéjét,
A cserje vad bogán.
És annyi fájdalom van
És annyi kin szivén;
Embert megölne százszor
Ily gyilkos érzemény.
Szakadj ki lelkem s zengj el mint dalom j
Mi vagy te más, mint hangzó fájdalom!
így énekelt a cserje vad bogán
Az erdő szíve, a kis csalogány,
S ki szólna, míg az erdő szíve fáj ?
Búsan merengve hallgatott a tá j!

A Három madár harmadika sas ; Petőfi azzal a felül
múlhatatlan lendülettel írja le, a melyben benne van az
ifjúságnak, a született lyrikusnak, a forradalmárnak
tü ze:
A harmadik madár egy ifjú sas,
Szárnyának röpte merész és magas,
A villámokkal egy tanyán lakik
S tekintetét fölküldi a napig.
Nyugodt időben alszik, elvonul,
De ha vihar jön és üvölt vadul,
Fölébred a sas szendergésiből,
És a viharnak karjaiba dől
És vinni hagyja magát általa,
Mint viszi a lovast a paripa
Rémítő bátran, szörnyű sebesen. —
Ez a sas a te lelked, kedvesem!

Arany ellenben a következő pontos, illuzió-fosztó
realisztikus rajzát adja a sasnak:
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Ne hidd, hogy a sas néz a napba,
Tamás voltam, leszek is ab ba;
Csak földre néz, prédára les,
Nyulat, juhot, libát keres.

Jellemző, hogyan írja le Petőfi és hogyan Tompa az
énekes rigót, egy azonos tárgyú költeményben, a ver
senyben készült Az erdei lak-bem. Tompa szerint:
Van dalos madárja minden ágnak :
A rigó-fütty, gerliczék búgása,
S csattogány-dal szépen összevágnak.

Szépen összevágnak? Mintha a pap megdicsérné a
kart, az ütemben éneklő hívőket. Petőfi ugyancsak
Az erdei íak-ban azt emeli ki a rigókról, a mit ő leg
nagyobbra becsül: szabadságukat, melyet nem kell fél
teniük :
S búgó vadgalamb és fütyölő rigófaj
Nem félnek, hogy őket csalják lépvesszőre . . .
Önmagáról tudja e lak népe, milyen
Édes a szabadság tiszta levegője.

A farkast is symbolizálja Petőfi, benne a szabadság
állatját látja, ellentétben a szolgalelkű kutyával, kit arra
kapattunk, hogy velünk vadásszon független vérroko*naira. ( A farkasok dala.)
A Farkaskaland-bem is a demokratikus érzés kifeje
zője. Az egyik farkas azt mondja :
E lakhoz éjszakának idején
Két utazó suhant. Egy úrfi s én.
A pásztornára titkon foga fájt
Az úrfinak, s én éhezém a nyájt.
Ott sompolygott ő a kunyhó előtt.
Juhot nem kaptam é n . . . megettem őt.

5. M y th o lo g iá i k é p ze le te .
Petőfi oly közel áll a természethez, annyira beleéli
magát örök életébe, annyira fel tudja támasztani, hogy
művei olvasásánál a kezdetleges népek, az ősemberek
ínythologiai képzelete jut eszünkbe, azok az ősidők, a
hol minden természeti erő megelevenedett mint személy
vagy állat, a hol az évszakokat cselekvésnek, különös
lények barczának képzelték. Ez a mythologiai képzelet,
a természet önkénytelen megszemélyesítése Petőfi költé
szetének egyik uralkodó vonása. A telet például zsar
noknak képzeli, kit a tavaszi napsugarak legyőznek:
Durva zsarnok, jégszívű tél,
Készülj . . . készülj a halálra!
Jármodat megunta a föld,
És ledobja valahára ;
Szabadság lesz! im, az ég is
Ide szegődött a földhöz,
Fegyvertárából, a napbul,
Tűznyílakkal rád lövöldöz.

Azonban képzelete szerint a győzelmes napot is le
győzi az é j :
Miként csatában a sebzett vitéz,
Elvérzik a nap végre s elesik;
S mint a dicsőség a vitéz halált,
A napot csillagok s hold követik.

Az éj azonban nem bosszulatlan esett e l : az ékes
Riedl F rigyes: Petőfi Sindor.
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levente, az ifjú hajnal fényes diadalszekeren előjött,
«Megölte az éjét, fejét vette: vére Fölfeccsent egész a
fellegek szélére.» (Szécsi Mária.)
Ezt a mythologikus képzeletet azután beteges izgal
mában fantasztikusan fokozza, majdnem parodizálja
Az őrült, felbontván a plausibilitás kapcsait:
Őh ég, óh ég, te vén kiszolgált katona,
Érdempénz melleden a nap,
S ruhád, rongyos ruhád a felhő.

Egy helyütt Petőfi azt mondja: «az idő mindenkinek
ura». Ezt a közönséges mindennapi kifejezést rendkívül
talpraesetten személyesíti meg A csárda romjai-bán.
A csárda is vénült, vénült és roskadott,
Leüté fejéről a szél a kalapot,
A födelet . . . ekkép áll hajadon fővel,
Mintha urával beszélne, az idővel.

Ezt a mythologizálást enyelegve is alkalmazza:
Mi az a nap? mi az a nap?
Nem is nap az tulajdonkép.
Ugyan mi hát? . . . hát semmi más,
Mint egy nagy szappanbuborék.
Valami óriásfiú
Kifúja reggel keleten,
S szétpattan este nyúgaton.

{
x m . EPIKUS MŰVEI.
1. J án os vitéz.
Soha könnyebb lovon, biztosabb nekiiramodással
költő nem vágtatott az operenczián túl a tündérmesék,
a débbábok birodalmába, az elhitetett lehetetlenségek
közé, mint Petőfi, midőn mintegy játszi kedvben néhány
nap alatt megírta a János vitéz-1. «Lodovico mester,
honnan vette mind e bohóságokat?* kérdezte Ippolito
d’Este kardinális Ariostótól, midőn az Őrjöngő Lórántot
elolvasta volt. Ha Petőfitől kérdezik ezt, bátran azt
felelhette volna : (Képzeletünkből: a magyar nép kép
zeletéből és az enyémből.*
A huszonegy éves Petőfi első remeke az epikus köl
tészet terén János vitéz, 1844-ben, valószínűleg november
havában készült, de csak márcziusban jelent meg. A mint
kéziratból olvasta Petőfi Aranynak Toldi-ját, úgy hall
gatta kéziratból Vörösmarty Petőfinek e művét. A Pesti
Divatlaj), melynek szerkesztőségében Petőfi is dolgozott,
deczember 8-án ezt jelenti: «A napokban Vörösmarty,
Vachott Sándor s e lap szerkesztője előtt olvasá föl Petőfi
legújabb nagy költeményét, illy czím alatt: János vitéz,
s ezen, irodalmunkban még eddig szokatlan modorú
népmese szép költői kidolgozása mindnyájunk tetszését
nagy mértékben megnyeré. Magas phantasia, sajátos népi
elem, meglepő regényes irány bélyegzi az egészet, s ezen
1 0

*
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kalandoros csodás mesében költő annyira eltalálá a
népies nyelvet, s a mese-előadási modort, hogy azt mind
a mívelt közönség, mint a köznép nagy gyönyörrel fogja
olvashatni. — Petőfi ez új műve nemsokára sajtó alá
kerülend, s biztosan merjük állítani, hogy nagy tetszés
ben részesülendő
A mű keletkezését így írja le Vahot Imre, ki ekkor
együtt lakott Petőfivel. «Az 1844. év vége felé, szokása
ellenére honn maradt esténként Petőfi s pongyolára le
vetkőzött, rá-rágyújtott hosszúszárú pipájára s egész
füstfelhőt csinált maga körül, s olykor egyet kortyantva
a hevítő piros borból, nyugtalanul járt fel s alá, mint
egy oroszlán a szűk kalitban. Megjegyzendő, hogy szom
szédos szobánk üveg ajtaján át jól láthattam, a mint
bámulatos gyorsaság- és szabatossággal írta le a szebbnélszebb költői eszméket.»
Midőn Yahot Imre e nála nem szokatlan könnyelmű
séggel írta e sorokat, nem gondolt arra, hogy egy fél
század múlva egy detektív szemű Petőfi kutató, Baróti
Lajos a leírt lakást majd megvizsgálva, fel fogja fedezni,
hogy ott nincs üvegajtó, tehát Vahot nem is láthatta a
leírt módon a dolgozó Petőfit. Vahot szerint Petőfi sorra
járta a kiadókat, de egy sem vállalkozott a János vitéz
kiadására. Vahot látván Petőfi homlokán «a csüggedés
borúját)), megtudta tőle, hogy nem sikerült kiadót sze
reznie, ámbár végül szívesen odaadta volna már ötven
forintért is. «Tudja mit barátom — szólt hozzá Vahot —
szégyenítsük meg ezeket a tudatlan könyvárusokat, adok
önnek érte száz forintot.» Ilykép Vahot Imre adta ki a
m űvet; a következő évben Vahot újból kiadta, de ez
csak czímlap-kiadás, a mi arra vall, hogy az első kiadás
ekkor még nem kelt el. Az előszóban Vahot idézi Vörös
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marty kijelentését, hogy e mű bármely irodalom díszére
válnék.
Valóban, ennél az eposznál magyarabb eposz még
nem jelent meg soha. A mint lyráját úgy lehet definiálni,
hogy a népdalnak megnemesítése, úgy lehet a János
vitéz-1 megnemesített, a műnovella technikájával emelt
magyar népmesének mondani. A népmesének naivsága
hat meg bennünket ez eposzban, az a naivság, a mely
ben Petőfi, a természetiesség költője annyira gyönyör
ködni tud.
A mű csodás elemei nem combinatiók, mint a Vörös
marty eposzainak csodás elemei: Petőfi őket a magyar
nép képzeletéből vette : a stílus, a nyelv is népies, de a
költői szárnyalás parasztfölötti.
A népmese rendkívüli dolgokat szeret elmondani, de
olyanokat, a melyek könnyen érthetők. A népmese cso
dákat ad elő, és (ezeket elfogadva) valószínű. Tündérek,
óriások, boszorkányok — különböző csodás alakok for
dulnak elő benne, de a lélektana nem csodás, csak a
külső motivumok, melyek a személyekre hatnak. A mit
János vitéz-ben olvasunk, az mind igaz, azaz lélektani
lag igaz. Bátor, nagylelkű, magyar fiú, ha oly helyze
tekbe jutott volna, mint a minőbe az eposzban Petőfi
hőse, valóban úgy viselkedett volna, mint János vitéz.
Ezzel ellentétben van elég naturálistikus regény, mely
úgy szólva a mikroskopikus részletekig ragaszkodik az
«igaz valóhoz», de lélektana — csodás.
A János vitéz meséjének két eleme van : az egyik
egy egyszerű falusi történet — Kukoricza Jancsi és Iluska
szerelméről. A másik János vitéz kalandokban gazdag
útjának elbeszélése.
Az eposzi cselekmény előzménye a következő: a
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faluban egymást megszeretve nő fel a két falu-árvája:
egy szép kis szőke leány, kinek népmeséi gonosz mos
tohája van és egy fiú, a kit a kukoriczaföldön találtak.
Tehát lelencz v o lt; a korabeli regény költészet szerette
a talált gyermekeket, mint a romantikus költészet egy
általán, mert az ismeretlen származás emeli az alak
rejtélyességét és esetleg a mese érdekét. (Eugéne Suenek,
Petőfi kedvencz regényírójának egy akkor híres regénye :
Martin, a talált gyermek.) Petőfi Apostola is lelencz,
Bolond Istókja pedig nem ismeri származását (Arany
Bolond Istókját czigányok találják).
A lelencz János vitézt egy házaspár veszi fe l; a jó 
szívű nevelőanyja meghal, indulatos vad férje pedig
szeretet nélkül bánik a fiúval. Az árva fiút és a kis leányt
eleinte a szenvedés, később szerelmük hozza össze.
Ezek az előzmények.
A költeményben azután Petőfi, győzedelmes mese
mondó-kedvében gyönyörködve, bátran, szabadon neki
vágtat a magyar regevilág táltos lován a magasnak, a
tündéri kéknek. Mennyi üdeség, mennyi változatosság,
mennyi tűz! A nagy meseország minden szélességi és
hosszúsági fokát bejárjuk vele az óriások országától a
kutyafejű tatárok földjén és a boszorkányokén át egészen
az operencziás tengerig. Sőt még tovább a tengeren át,
Tündérországba. János vitéz griff madáron lovagol,
óriásokon uralkodik, sárkánykigyót legyőz, tündérek ki
rálya lesz, — mindez a boldog mesevilágból való. Ellen
ben Petőfi különös egyéni adománya János vitéz érzel
meinek intensitása, a búnak az a kimeríthetetlensége,
mindent elborító ereje, midőn kedvese halálát megtudja.
Ebben Petőfi önnön lelki életét festette.
De nemcsak ennyiben festette önmagát: János vitéz
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ben megvan Petőfi vándorlási vágya, szerelmének nem
csak fipve, hanem gyöngédsége, Petőfi merészsége és
dacza. A lyrikus Petőfi még többet adott önmagából
epikus hőseinek, mint a mennyit a költők szoktak kép
zeletük gyermekeinek adni.
Különös színt ad a népmese ezen eposzitásának a
hellyel-közzel feltűnő ironikus hang. Igenis, a mit mi itt
hallunk, az mese, gyermek hallgatja örömmel, de a
mesemondó tudja, hogy mindez tiszta lehetetlenség és
érezteti is néha-néha a hallgatókkal, a mennyiben elemi
ismereteiknek pajkosan ellentmond. India nála Francziaországgal határos, Taljánországot pedig igy festi:
Itt semmi különös nem történt népünkkel,
Csakhogy küzködnie kellett a hideggel,
Mert Taljánországban örökös tél vagyon;
Mentek katonáink csupa havon, fagyon.

János vitéz-nek, mint költői műnek, igen előkelő
genealógiája van. Elődjei közt szerepel Vörösmarty kis
eposza, a Tündérvölgy, fiai közt pedig Arany Toldi-ja.
Vörösmarty Tündérvölgy-e egyik mintája volt Petőfi
nek : ott is a magyar mesevilág van epikailag alkalmazva,
ott is népies a hang, mintegy megnemesítése a ponyvairodalomnak, ott is a Sándor-verset használja, ott is egy
szerelmesnek csodás kalandjait látjuk, melyek őt Tündér
országba vezetik. Az előadás modora azonban elütő.
Vörösmartyban még sisakos-pajzsos, heroikusán szenve
délyes : Petőfi előadása csupa tűzről-pattant fordula
tosság.
Petőfi költeményére hatással voltak még Garay
Az obsitosé-nak komikus nagyításai, naiv füllentései.
Különös, az irodalmak történetében tán páratlan
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dolog, hogy Petőfi műve azután viszont hatással volt
magára a valódi obsitosra.
Garay Az obsitos-a 1848-ban jelent meg, a következő
évben írta Petőfi az ő költeményét. Garay előtt élő minta
lebegett, egy szekszárdi kiszolgált katona, kinek óriási
lódításait figurázta ki a költő. Midőn Garay később ismét
megfordult Szekszárdon, akkor az az obsitos már olvasta
volt János vitézt, és új kalandokat beszélt el, olyanokat,
melyeket a János vitéz-bő\ tanult. Tehát az irodalmi
utánzat hatott az eredeti élő mintaképre. Harmadik
mintája János vitéz-neí Münchhausen báró elbeszélései,
melyek már Garayra is hatottak. Petőfi a füllentők füllentőjéről szóló híres népkönyvet már katona korában
olvasta. János megmenekülése a tengeri vihar alkalmá
val á la Münchhausen van kigondolva, de több költé
szettel elbeszélve.
Ragadta őt a víz magasra-magasra,
Hogy tetejét érte már a felhő rojtja ;
Ekkor János Vitéz nagy hirtelenséggel
Megkapta a felhőt mind a két kezével.
Bele kapaszkodott, el sem szalasztotta,
S nagy erőlködéssel addig függött rajta,
Mígnem a felhő a tengerparthoz éré,
Itten rá lépett egy szikla tetejére.

A legköltőibb részei azonban az eposznak azok,
melyekben Petőfi népies elemekkel, a magyar népmese
motívumaival él. Hogy szolgáltatott-e a magyar nép
mesén kívül a tót népmese is fontos motívumokat Petőfi
nek, mint a hogy állították (a Három czitrom és üt a nap
hoz czíműekre hivatkozva) — azt nem vizsgáltam meg.
Petőfi költeménye mintája lett ismét — Aranynak,
midőn Toldi-t írta.
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A két munkát könnyű párhuzamosítani. Mind a kettő,
János vitéz is, Toldi is, valami hibát követ el, mely
miatt elbujdosnak. Mind a kettő bátorságával kitünteti
magát és vitézzé lesz. Mind a kettő temetőben hál.
Fontosabb hatások ezeknél a népies irány, a hang, a le
írások, a népies nyelv hatása, melyet Arany genialis
eredetiséggel dolgozott fel.
Élénkségre, leleményre, költői tűzre Petőfi felülmúlja
Aranyt, ki viszont a jellemzésben, a compositióban, a
nyelv művészetében első. Petőfinél a compositio laza,
kalandok kalandok után. Ezeket szaporítani is, belőlük
törölni is lehetne, a nélkül, hogy a compositio megsínylené.
Vannak-e a cselekménynek subjectiv elemei?
A mese aranyszálai közé belefonódnak-e Petőfi élete
sorsának sötét szálai? Talán annyiban, hogy Petőfi is
katona lett nagy bánatában, szerelmétől elszakadva,
rokonaitól elhagyatva. Vachott Sándorné őszintén megvallja nekünk, hogy Puskában (vagy mint ő mondja :
Tündér Ilonában) őt festette a költő. Nem csalatkozik-e
Vachottné, midőn a gyönyörű Puskában önmagára ismer?
Hiszen Petőfi a Vachott-családban még tündéribb mintát
találhatott : Csapó Etelkét. Azonban kérdés, vájjon
novemberben, midőn Petőfi János vitéz-i költötte, Etelke
felgyujtotta-e már a költő képzeletét? Puskában annyira
nincsenek különös egyéni vonások, hogy typikus nép
meséi kedvesnek mondható.
János vitéz Arany költői pályáján nagy fordulatot,
forradalmat idézett elő. Az Elveszett alkotmány (1845)
és Toldi (1847) nyelvkincsre, stlíusra és verselésre nagyon
elütnek. Mi történt e két mű megjelenése közt? Arany
olvasta János vitéz-t. Toldi-nak népies hangja, népies
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motívumai, a helyi színek alkalmazása, a miíieit-rajza —
minderre döntő hatással volt a Petőfi költeménye. Nem
nehéz egyes helyeket is kijelölni Toldi-ban, egyes vonáso
kat, melyeket Petőfi «szellemujja vont». Az elbeszélés
tempó-jára (ha szabad e kifejezéssel élnem) ellenben külön
bözik a két m ű : Arany lassúbb epikus járású eposzai
ban nem alkalmazta Petőfinek gyors, fordulatos, a
franczia novellistákra emlékeztető pointes stílusát.

2. S z e r e le m átka.
A Szerelem átka népmonda modorában igen subjectiv
dolgokat mond el. Midőn a gödöllői szép leány, Mednyánszky Berta, a Szerelem gyöngyei-nak imádott hősnője,
visszautasította a nagy költő szerelmét, akkor írta Petőfi
ezt a kis elbeszélést pessimistikus gúnynyal. Igen, Petőfi
maga a kis elbeszélés hőse, Petőfi a szerencsétlen kiját
szott hős Barangó álarczában, ki a költői képzelet te
rén emberfeletti csodákat művel kedvese érdekében : de
a leány be sem várva a csodás hőstetteket, elhagyja.
Mit tesz Barangó-Petőfi és hogyan hagyja el kedvese?
Vitéz Barangó azt mondja szép szeretőjének, Ildikó
nak : szeretlek! A mit óhajtasz, mindent megteszek ér
ted. Három dolgot óhajtok — mond a kaczér nő —
Hozz nekem az égből szivárványdarabot,
Menyasszonyi ruhát majd abból varratok ;
Hozz nekem rózsákat a hajnal kertébül
Koszorúnak főmre nászi ékességül;
Végső kívánságom, a gönczölszekere,
Ezen üljek, hogyha megyünk esketőre.

Hát kitől lehetne ezt inkább követelni, mint a leg
vitézebb daliától, Barangótól? (a költőtől, ki képzeleté
vel az égi tüneményeket a földre tudja varázsolni?).
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És mit tett Barangó? Engedelmeskedik. Először
lehozza a szivárványdarabot, azután a hajnalkerti
rózsákat, harmadszor a gönczölszekeret; ez elé a négy
legszebb táltos lovat fogja. Tehát a követelő leány
mindent megkapott. De hiába volt minden! A leány
más karján vigad, magzatostul. Nem törődik azzal,
jön-e Barangó az égi ajándékokkal? (Mednyánszky
Berta tán kíváncsibb volt egy kétfogatú földi hintóra,
mint a költészet táltos-vonta gönczölszekerére.)
Ő a jött-ment Revének adta szívét, kezét. Erre a
megcsalt Barangó elátkozza őket. Az átok teljesül: az
áruló Ildikó kősziklává váhk, férje, Reve tűzokádó
hegygyé, örök lángok emésztik. És abból, a mely Ildikó
volt egykor, két kiapadhatatlan forrás buzog föl, s
ebbe a gyermek beleiül. Hát az önmagát megátkozó
Barangóból mi lett?
Barangóból pedig sötét fergeteg lett,
Mely ottan borong a két átkos hegy felett.
Míg Ildikó sír és míg Keve lángol s nyög,
Reájok Barangó rettentőn mennydörög.

A tárgyalásban van valami haragos irónia, mely a
költő tulajdon tapasztalataira vall. A népmonda ennek
csak külső symboluma : voltakép a költő keserű hangu
latát festi benne. Ennek a keserű symbobsmusnak lehet
betudni, hogy a Szerelem átka nem oly eleven és meleg,
mint a szintén népmeséi János vitéz.
Mint János vitéz-nek, úgy a Szerelem áiká-riak is
Vörösmarty kis eposza : a Tündérvölgy volt egyik min
tája. A mint azután János vitéz Aranyt, úgy inspirálta
a Szerelem átka Tompát népmondáiban. (Petőfi tüzes
előadásához képest azonban Tompa némileg lagymatag.)
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Petőfi e kis elbeszélő költeményét ismert népmeséi
és népmondai elemekből építette föl. János vitéz-zel
szemben feltűnő hátránya az, hogy az új költeményből
hiányzik a tűzről pattant jó kedv. A szerelem áldása —
ez inkább volna népmeséi tárgy, mint a szerelem átka.
Midőn Petőfi ezt a költeményt szerezte, nagy borulat
mutatkozott élete láthatárán, fel-felvonulnak a sötét
«felhők», mint ő nevezi.

3. T ü n d é rá lo m .
Petőfi elbeszélő költeményei közt helyet foglal a
Tündérálom, mely voltakép visszaemlékező allegorikus
költemény. Symbolisinusa hellyel-közzel némileg homá
lyos ; ez az oka, hogy e költeményt nem méltatják és
nem szeretik eléggé. Mi az a Tündérálom? Petőfi és
minden ember tündérálma : az első szerelem.
Tizenhat éves volt Petőfi, midőn az álmok ezen
álmát álmodta. Szenvedésekben gazdag ifjú korának
lucidum intervallum-'yá volt. Ő ki azelőtt néhány héttel
olyan színházi inas-féle volt, most Ostfiasszonyfán úrfi,
vadászni, a Kába partján halászni, kocsizni szokott.
Ebbe a korszakba esik első szerelmének rövid álma
Tóth Rózával: a szomszéd birtokos leánya volt ez édes
álom hősnője.1 A gyerekifjú Petőfi képzelete tele volt
akkor még görög-római, antik-mythologiai képekkel: a
1 (1920 középe táján — egy hozzáirt levél tiszta olda
lára — a következőket jegyezte fel R. F .) A T ü n d érá lo m hős
nője Cancriny Emília. Igaz, hogy Petőfi ekkor még félig gyer
mek volt, tizennégy éves, de ez volt első szenvedélyes szerelme,
a mint ezt évekkel később írt két költeménye A hű telen hez
és Q a lg a p a rtih o z bizonyítja. Hittig Amáliára nem gondolhatunk,
mert akkor kis kilencz éves fiú volt Petőfi. Tóth Róza pedig
szőke volt, holott a T ü n d érá lo m lánya barna hajú, mint Emília.
Lángszerelmem szép viszonzója
B a rn a lá n y.
(Galgapartihoz.)
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leányról például elmondja : oly szép volt, hogy Aurora
miatta pirult el irigységből és miatta ejtett harmat
könnyeket a berekre.
Hol Rábát sűrűén zöldellő fűzek övedzik,
Szökdele a fáknak Róza hüs árnyi alatt.
Jött s látá Auróra s díszeit irigyelve pirula,
S a berk lombi fölé könnyeket ejtve futott.

A sors brutálisan szétválasztotta a gyerekeket, Petőfi
a nyomortól űzve kénytelen volt közkatonává lenni.
1846 telén, midőn láthatára egészen elborult, lelki
gyötrelmei közt, szalkszentmártoni visszavonultságában,
felébredt az ifjúkori álomnak, első szerelmének emléke.
Az élet vadvizein, hullámos folyóján hánykódik a
költő; de egyszerre csak a habzúgás közé egy túlvilági
hang vegyül:
Egy hattyú száll fölöttem magasan,
Az zengi ezt az édes éneket —
Őh lassan szállj és hosszan énekelj,
Haldokló hattyúm, szép emlékezet! . . .

Ez a hattyúének, melyet életének feltorlaszoló
szomorúságai közt hall, első szerelmének édes-fájós
emléke.
Az első szerelme idején minden nap egy-egy virágszál
volt, mely beillatozta volna még a nagy istenek olympusi
asztalát: de most már elhervadtak a virágok. Vége
mindörökre! «Röpülj ki e szép kornak édenéből, Haldokló
hattyúm, bús emlékezető)
A költeményhez egy-két vonást Byron Az álom-ja
adott. Byron körülbelül oly korban volt, mint Petőfi,
midőn egy nyári iskolaszünet alkalmából heves szere
lemre gyulladt egy szomszédban lakó leány, Mary Anne
Chaworth iránt. Byron édes anyja ellenezte a viszonyt,
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már csak azért is, mert a leány nagyapját a Byroncsalád egyik őse tanvmélküli párbajban gyanús körül
mények közt megölte. Byron, úgy mint Petőfi, kénytelen
volt vérző szívvel elválni a leánytól (a ki később mint
asszony megőrült). Első szerelme emlékére írta Az
álom czímű költeményét, melynek kezdő jelenete (a
szerelmesek dombon állnak) lebegett a magyar költő
előtt, midőn a maga álmát leírta.

1

4. S a lg ó .
Salgó úgy mint Szécsi Mária, oly várromhoz fűződik,
melyet Petőfi meglátogatott. Petőfi — mint régebben
Kisfaludy Sándor — nagyon érdeklődött a várromok
iránt. A rom egyáltalán könnyen megindítja a költők
képzeletét: mintegy alkalmat szolgáltat, hogy képzele
tükben újra építsék. Különben is a várromokon valami
melancholia borong, mely a költőknek kedves. Kisfaludy
Sándor nemcsak a balatonvidéki, hanem utazásai alkal
mából a németországi várromokat is rajongó érdekkel
felkereste. Petőfi már tizenhat éves korában jegyzéket
készített magának Magyarország várairól. Salgó várát
1845-ben felföldi útja alkalmából látta, és Üti jegy
zeteiben így ír róla : «Jó, hogy vezetőt fogadtunk
Somoskőrül Salgóra, mert tán fel sem találtunk volna
e várra. Oly rendkívüli helyen fekszik, hogy gondolat
nak is őrült volt odaépíteni. Környékezi rengeteg
erdő, — bükk, cser, tölgy s egyéb fákból. A hegy
teteje óriási gránitszikla s e fölött a vár, melynek most
már kevés maradványa van. Talán nem volt Magyarországban vár, mely oly közel szomszédja lett volna a
csillagoknak, mint Salgó. Sokáig ültem romjainak leg
felső csúcsán: tekintetem mérföldeken, lelkem szá
zadokon túl barangolt)).
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.

n
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E költői benyomások elevenedtek fel Petőfiben,
midőn egy évvel később, egy dömsödi parasztházban
Pákh Albert barátja oldalán a Salgó-t írta.
Olyan, mint Salgó vára, a költemény is. «Gondolatnak is őrült volt odaépíteni.» Csakhogy az eposzról tán
mégsem lehet mondani, a mit a várról, «hogy olyan
közel van a csillagokhoz». Itt is, mint Vörösmartynál
A két szomszédvár-bán, két egymás közelében lévő vár
van előttünk, itt is két testvér kél egymás ellen, itt is
megöli az egyik testvér a másikat. A költemény be
vezetésében Petőfi felidézi a merengés szellemét, a mely
elvezeti a «sötét középkor véres napjaiba». Sötét és
véres az eposz is, iszonyatosságok rajza, mint a milyen
Vörösmartynak A két szomszédodra. Petőfi előadása
élénke bb és pointesebb, mint Vörösmartyé, de nem oly
plastikus és nyomatékos. A X IV . században vagyunk,
III. Endre halála után, a sziklavárak haramia bar
langokká lettek és ezek közt a legfélemletesebb Salgó,
a melynek ura Kompolti Péter. Ez a zsivány várúr
két fiával, Dáviddal és Jóbbal, éjjel rajtaüt a szomszéd
várra, megölik a vár urát és magukkal ragadják szép
feleségét Perennát. Az apa is, a két fiú is magának
akarja a szép zsákmányt. Perenna kétségbeesésében azt
mondja az egyik fiúnak, Dávidnak (ki őt rajongással
szereti, míg a másikból, Jobból a féktelen szenvedély
szól): tied leszek, ha apádat és öcsédet megölöd. Dávid
hallgat a borzasztó biztatásra, apját álmában megöli és
megöli testvérét, Jóbot is.
Megölted őket? — kérdezi Perenna az iszonyatos
gyilkosság után Dávidtól. De Dávid már nem tud
értelmesen felelni: az apa- és testvérgyilkosság em
léke felbontja lelke kapcsait. Őrültségében Perennát
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a bástya fokára hurczolja és vele együtt leugrik a
mélységbe.
A korabeli romantikus irodalom szerette az őrült
szenvedélyeket: ilyenek dühöngnek ebben a kis rém
drámában is. Petőfi nem értette a középkor költésze
tét, a szenvedélyes demokrata elfogult modernségével
nézte : de mivel ő magában talált energiát és szen
vedélyt, a középkornak vad indulatait azért jól értette
és jól festette.
A költemény tárgyra nézve olyan, mint egy Arany
féle ballada: a lelkiismeret háborgása megőrjíti a
bűnöst. Petőfinél igen érdekesen van jellemezve ez a
bűnös, Kompolti Dávid. Rajongó beszédében, gyerek
kori látomásos álmaiban már előre van jelezve a megőrülés lehetősége, előre van jelezve, hogy ő alkalmatos
médium a lelkiismeret lélekbontó furdalásaira. Egy
általán ebben az évben, 1846-ban kezdett Petőfi ember
festő tehetsége elmélyedni.
A két testvér, Dávid és Jób eontrast-alakok, a mi
költői művekben gyakran alkalmazott fogás. Dávidban
erősen működik a képzelet, jobb indulatú, de vad társai
közt elvadult, Jóba brutális elhatározás embere, jellemét
apjától örökölte.
A kis eposz különben rikító színezésével, őrjöngő
szenvedélyeivel, epigrammatikus fordulataival Petőfinek
e korban keletkezett A hóhér kötele és a Tigris és hiéna
czímű műveihez csatlakozik. Kétségtelen, hogy Petőfi e
művében a francia rémromantika hullámos vizén vitor
lázik : de alig kétséges az is, hogy korának magyar
hazafias gondjait vetiti a X IV . századbeli mesébe,
midőn Gedő Simont a hazafiúi gond nem engedi éjjel
aludni.
11*

5. Szilaj Pista.
Az úrfi, ki faluhelyen vagy városban magához csábít
egy parasztleányt és ezért meglakol — ez egyik kedvencz tárgya a harminczas és negyvenes éveknek. Ezt
szerette Szigligeti is népszínműveiben erős demokratikus
irányzattal feltüntetni. Ez tárgya Petőfi Szilaj Pistá
jának. Szilaj Pista, a révész szereti a vén halász fiatal
leányát Lidit. Még pedig végtelen szenvedélylyel, egészen
petőfiesen. Szilaj Pista ezt mondja Lidinek:
Szerelmemnek nincs határa, vége ;
Hát a tied ilyen végtelenség-e?

A leány szerelme azonban épen nem végtelenség,
csakhamar véget ér, midőn egy vadász úrfival meg
ismerkedik. Szilaj Pista pedig egy alkalommal, midőn
hűtelen kedvesét és a vadász úrfit csónakában a Dunán
átszállítja, felborítja a csónakot. ((Elmegyek a más
világra . . . hanem Nektek is el kell ám jőni velem!»
A befejezésnek van egy variánsa, melyet Petőfi el
vetett, pedig tán szebb, mint a végleges befejezés :
Dunán habok, az égen fellegek.
Habot, felhőt szélvész süvölti meg.
Egy-egy holttest látszik a habokban.
Felhők közül a hold ki-kibukkan.

Az előadás élénkségére nézve Szilaj Pista még a
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János vitéz-zel szemben is fokozatot mutat. Hogy csak
egy példát hozzak fel e részben: épen nem szokatlan,
hogy a költő maga, elbeszélés közben, kérdést intéz a
hőséhez. Petőfinél a hős azonban még felel is a költőnek:
Szilaj Pista
Hogy miért
«E kérdésre
Hogy ébren

tőled én azt kérdem,
vagy te még most is ébren?
én csak azt felelem,
tart engem a szerelem.!)

A jellemzésben is finomabb árnyékolás mutatkozik.
A fiatal leányokat (az «első naivát», mint a színészek
mondják) rendesen csak typikusan rajzolják a költők;
inkább általános, mint egyéni vonásokkal. (Az egészen
fiatal leány jelleme különben sincs még kifejlődve.)
Petőfi Lidijében már határozott egyéni vonást
találunk: ingerlő, kötekedő, mint a költő nevezi tronfos
beszédmodorát. Előttünk ezúttal nem átlagos szép
leány, hanem különleges tulajdonságú egyén áll. Petőfi
ezen az úton fog tovább haladni, de fájdalom már
nem soká. 1846-ban vagyunk.

6. S zécsi M á ria .
Midőn Petőfi, a várromok nagy kedvelője, hazánk
egyik legszebb táján, Gömör-megyében Murány várát
meglátogatta, akkor Tompa, a várromok és népmondák
költője, a regényes várromok árnyékában elaludt és
horkolt. így beszéli némi tréfás irányzattal Petőfi az
«Űtirajzok»-ban. Ennek a látogatásnak örök emléke is
maradt; mind a két költő elbeszélő költeményt írt
Murány vára híres kapitányáról, Szécsi Máriáról. Alkal
mat e költemény megírására azonban nemcsak e ki
rándulás, hanem a Kisfaludy-Társaság is adott, mely
1847-ben egy Szécsi Máriáról szóló költeményre pályá
zatot hirdetett. Petőfi 1847 augusztusban, az erdődi
esküvő előtt néhány nappal elkészült, Arany János
pedig októberben, midőn a fiatal házasok meglátogatták,
kéziratban olvasta a költeményt, a mely annál inkább
érdekelte, minthogy ő is írt ily tárgyú eposzt; ámbár
őcsak az ötvenes években látta regényes Murány várát.
Végül azonban sem Petőfi, sem Arany, sem Tompa nem
pályázott. A pályadíjat Szász Károly nyerte el, ki azon
ban ily félelmetes versenytársakkal szemben nem lépett
művével a nyilvánosság elé.
Arany Petőfi költeményének voltaképeni thémáját
így határozza meg: a szerelem és a pártérdek küzdelme,
melyben a szerelem a győztes. Szécsi Máriáról sokat
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írtak a költők és valószínűleg még a jövőben is sokat
fognak írni, pedig ennek a tárgynak, bármennyire ked
velt is regényességénél fogva a költők előtt, két nagy
nehézsége van, a mellyel minden tárgyalásnak meg kell
küzdenie.
Az első nehézség, hogy a Szécsi Mária történetében
nőt látunk férfi szerepben hadvezér gyanánt. Ebben az
ellentétes szerepben van valami félszegség, melyet in
kább komikusán, mint pathetikusan lehet megoldani.
(A feministák nem akarnak hadvezérek lenni.)
A második nehézség, hogy a murányi eset voltakép
egy árulás története, a Rákóczi-párti Szécsi Mária a rá
bízott várat alattomban átadja a császárpárti ellenség
nek. Az első nehézségen, a nő és a hadvezér ellentétén,
úgy segítettek a költők, hogy Szécsi Máriában a nő
legyőzi a katonát, azaz szerelme erősebb, mint hadvezéri
szerepe.
Hogyan küszöbölik ki a költők a második nehézséget,
az árulást?
Talán legsikerültebb a megoldás Gyöngyösinél, a
ki a történetet magától Wesselényi Ferencztől és Szécsi
Máriától, a regényes kaland hősétől és hősnőjétől
hallotta. A Gyöngyösi Szécsi Máriája, miután el
határozta a vár feladását, összegyűjti szolgáit, meg
ajándékozza őket és így szól: Nagy dolgot forgatok
elmémben, bízom Istenben és fogadott hűségtökben,
hogy jó vége lesz igyekezetemnek.
Tudjátok méltatlan sok szenvedésemet,
S atyámfiaitul vett rövidségemet,
Melyek éles tőrként sebhetik szívemet,
S epesztik mint méreg keserves fejemet.
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Borult volt miattok életein homályban,
ő k voltak az napok, s fénlettek Murányban,
Én, mint homályos hold, üldögéltem gyászban,
Töltvén óráimot sok titkos sírásban.
De megszánta Isten árva életemet . . ,

Itt tehát értjük az árulást, értjük, mért adja fel
Mária a várat. A murányi Yénus elmondja katonáinak
— a mi igaz is volt — : rokonaim, kik a vár birtokában
velem osztozkodtak, rosszul bántak velem, minden mó
don megrövidítettek, most végre szabadulok tőlük azzal,
hogy kénytelenségből átadom a várat Wesselényinek.
Petőfi nem Gyöngyösi után indul, hanem — úgy
mint Arany is — Mednyánszky Alajos batásvadászó,
melodramatikus, színpadias elbeszélése után, melyet
«Elbeszélések, regék és legendák a magyar előkorból»
czímű művében talált. Kár volt a két nagy költőnek
ezt az erőszakolt rémregényes Mednyánszky-féle variánst
követni! Petőfi elbeszélése szerint Mária megszereti a
követ képében megjelenő Wesselényit és azt írja neki,
hogy legyen a vár délnyugati sarkán éjfélkor. Wesselényi
meg is jelenik. Mária fogadja. Wesselényi elmondja neki,
hogy hirtelen támadt szerelme feldúlta lelkét, Mária
pedig biztosítja a vezért, hogy szereti. Most következik
a kényes probléma : az árulás.
Kész vagy-e — kérdi Mária, — kész vagy-e szerel
memért és kezemért a mi pártunkhoz állani? Wesselényi,
úgy Petőfies őszinteséggel, wem-mel felel. Mária erre
tettetett haraggal kinyit egy ajtót és a szomszéd szo
bában látható vérpadra mutat. Wesselényi úgy gon
dolja, hogy meg van fogva : a csatában megálltam és
ime asszonyi csel ejt meg. De mindamellett nem tágítok,
inkább meghalok. Most Mária leveti az álarczot: az
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egész csak próba, csak komédia volt, nem a vérpadra
hívja Wesselényit, hanem karjai közé. «Ha már egyi
künknek meg kell szegni hitét, Én szegem meg, legyen
sértetlen a tiéd.» Mért ajánlkozik Mária, hogy ő sérti
meg hitét? Okoskodása ez:
S a jövendő tán majd szelidebben ítél,
S ha le nem mossa is a foltot, mely érhet,
Legalább elfödi, s megbocsát a nőnek,
Hogy elfelejtette végét szerepének.
Mert csak szerep s nem más az asszonyvitézség.
Elhagyom a csata terét, a színpadot;
A kardot, a pánczélt nem nekünk készítők,
Szégyenlem, hogy vele kezem kontárkodott.
Fölveszlek, szerelem eldobott rózsája,
Asszonyok fegyvere, királyi pálczája!

A syllogismus, mely Mária érvelésében rejlik, tehát
a következő : nőhöz épenséggel nem illik a hadvezér:,
a katonai hivatás. Tehát a katonai, a hadvezéri köte
lességek megszegéséért se lehet egy nő oly mértékben
felelős, mint a férfi. Ez igaz ugyan, de azért az árulás,
még ha szerelem ösztönzi is, — árulás. Szécsi Mária
murányi története rendkívüli szerelmi kaland, melynek
már a maga korában európai híre futott. Arany és
Petőfi a nélkül, hogy erről eleve beszéltek volna, mind
a ketten megtalálták az archimedesi pontot, a mely
ből ezt a történetet ki lehet emelni adomaszerű jelle
géből. Ők erkölcsi problémának tekintették a murányi
kalandot: ők a női hivatás kérdését látják fennfo
rogni, a szerelem győzelme itt erkölcsi győzelem, mely
visszavezeti a téves úton induló nőt a természetes, a
neki alkotott pályára. Nem hadvezér többé, hanem
feleség.
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Petőfi «az ígéret földjén#, Szatmáron írta ezt a kis el
beszélést, Erdőd közelében, a jegyváltás idején. Wesse
lényi szerelmi teljessége és izzó volta egészen petőfies.
«Ha hidegen felel a forró levélre, — mondja Wesse
lényi, — Őrülés, ne vezess ösvényed szélére!# így írt
tavaly Petőfi is Júliának.

7. B o lo n d Istó k .
Egyszerre megváltozik a láthatár. Elsülyed Salgó,
a rablóvár, a mészárlások és őrjöngés színhelye: nincs
szó többé büszke női hadvezérről, kinek szívében szere
lem és kötelesség zajongva küzd egymással, eltűnik a
Szilaj Pista féltékenységi tragédiájának emléke és
A hóhér kötélé-nek lázas bosszú-paroxysmusa. A sötét
szenvedések éjtszakája most felvidul. íme fellép maga
Petőfi, az optimista, a boldog Petőfi véghetetlen kedves
ségével, beszédének elragadó talpraesett varázsával.
Fellép Bolond Istók, bizalmat, fényt, meleget terjesztve
maga körül. A sötét viharok után milyen elbűvölő a
napfényes tenger!
Ügy mint Arany az ő Bolond isfó/c-jában életének
egy részét, úgy tárja fel Petőfi ebben a műben egyéni
ségét. A ki maga boldog, az még nem érte el a valódi
boldogságot, a mely abban tetőzik, hogy maga körül
boldogokat teremt. így tesz Bolond Istók, a ki a
szomorú elhanyagolt tanyából, boldogtalan lakóiból
nyájas otthont és boldog családot teremt. Az elbeszélés
személyei különben ismerőseink, Petőfi életének regényé
ből valók : Bolond Istók okos energiája, kifogyhatatlan
jókedve, a szeget fején-találó életfilozófiája, minden
dissonantiát szeretetreméltóságának erejével feloldó,
érzékeny és gyöngéd természete : ez Petőfi, azaz Petőfi
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egyéniségének egyik fele (a szerencsés, a napos fele) ;
a fiatal leány némileg Júliára emlékeztet bennünket,
apja pedig a zsarnoki Szendrey Ignáczra ; ellenben a
nagyapa, a tanya ura, ez már irodalmi alak, egy
romantikus öreg, a kik akkor divatban voltak, méla
bús jelennel és viharos múlttal.
Petőfi Bolond Istókja, a ki mindent rendbe szed,
alapjában elmés, mesemondó, aranyos szívű bohém:
az Aranyé, ámbár bohém életet él, egyideig színész,
voltakép méla, mélyérzelmű debreczeni tógátus diák.
A Bolond Istók Petőfinek legremekebb elbeszélése,
mert minden epikus műve közt ebben van legtöbb a
lyrából: tele van sugárzó érzelmi meleggel. Hogyne!
A világ legboldogabb házasságának legboldogabb korá
ban írta a költő.

8. A z apostol.
Az apostol, Petőfinek ezen rembrandti műve, csak
tizenhárom évvel halála után jelent meg. 1850-ben ugyan
ki akarták adni Petőfinek többi, 1847 óta készült, költe
ményeivel, de ezt a kiadást azonnal megsemmisítették.
1862-ben jelent meg végre egy Müller Gyula-féle Kalen
dáriumban, az Alkotmányos Nagy Naptár-bán elferdítve,
sőt önkényesen megcsonkítva. Arany János A nagy-idai
czigányok-ről azt m ondja: Rossz vagy, silány vagy,
másként nem hevernéljjzáz számra most is Julius Müller nél. Ez a Müller Gyula könyvkötő és könyvkiadó adta
ki ezt a kalendáriumot. Riadta, de a mint könyvkötők
nem ritkán kötés közben levágnak fontos szöveg-részeket
is, úgy csonkította meg a kalendárium kiadója Petőfi
jambusait. «Egy szótag — mondja Arany János e ki
adásról írt bírálatában — a jambust trocheeussá változ
tatja, a mi aztán a gyakorlott fülre oly hatást tesz,
mintha a csárdást tánczolónak rögtön csak walzert húz
nának a lába alá.i>
Az első pontos kiadása Az apostol-na,í a költő halála
után csak egy negyedszázaddal jelent meg, — ritka eset
a gyorsan élő és gyorsan nyomó új korban!
A költemény izzó, lázas képzelet és szenvedélyesen
elkeseredett hangulat eredménye. A fájdalom paroxysmusa és felháborodása dühöng benne. A költemény
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tárgya egy, a világszabadságért küzdő férfinak vértanusága.
Képzeljünk egy fenkölt, nemes rajongó embert,
ki Kousseau-féle lángelméjével az emberiséget méltóbb
létre tudná emelni, képzeljük el, hogy ez az isteni láng
elme az élet kínpadján a legborzasztóbb lelki kínzásokat
szenvedi, üldözik, gyűlölik, megvetik, nyomorba taszít
ják, hol gyermeke éhen hal, végre pedig őrjítő lelki
fájdalmak után főművének kiadása miatt fogságba kerül,
családja pedig a nyomorban vesz el, míg végre ő maga
tíz évi börtönből kiszabadulván bitófára kerül!
A nemes lángelmének küzdelmét a hideg világgal,
fájdalmának deliriurnát, a legmagasabb régiókba szárnya
lását és kétségbeesett csalódását, egész kálváriáját —
mindezt oly szenvedélyes igazsággal festi Az apostol,
hogy nem lehet kételkedni a rajz átérzésében.
Az emberiség sorsa a nagy férfiaktól fü g g: ezek
emelik és nevelik szabadságra: de az emberiség nem
érti a nagy férfiakat, hanem üldözi, gyűlöli és bitófára
küldi, — ez a költemény tanúsága.
Mindjárt az első sorok megadják a költemény hangu
latát. Minő a költeménynek hangulata? Sötét, túlságosan
sötét. A költemény kezdete is ilyen :
Sötét a város, rá fekütt az éj.
Más tájakon kalandoz a hold,
S a csillagok behunyták
Arany szemeiket.
Olyan fekete a világ,
Mint a kibérlett lelkiismeret,

E hangulatfestő accordból igen természetes és szép
az átmenet a voltaképeni cselekvényhez. Mindenütt
sötétség van, csak egyetlen egy kicsiny fény csillámlik
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a magasban: padlásszobából jő, e padlásszobában lakik
a költemény hőse, Szilveszter éhező, nyomorgó család
jával. Szilveszter lelke azonban felrepül, — az ember
meghalt benne s él a polgár (a franczia forradalom
citoyen-je), — felrepül Istenhez. ((Rabszolgaság, ez a
bűnök szülője)), mondja Istennek. A korabeli demokráciá
nak az volt optimistikus felfogása, melyben Petőfi is
osztozkodott, hogy a politikai elnyomás minden bűnnek
okozója. A mint megszűnik az elnyomás, megszűnik
a bűn.
Míg Szilveszter így rajong, oszlik a sötétség.
S a hajnal, a vidám kertészleány
Rózsákat szór a ház kis ablakára,
S rideg falára a szobának.

És most megszakítja Petőfi az elbeszélést és a
regényírók módjára kérdezi: Ki vagy te csodálatos
férfiú? Elmondjam-e történetedet? így tér át vissza
menőleg Szilveszter ifjúságának és házasságának el
beszélésére. E visszanyúlás tíz fejezetet foglal el.
A mű szerkezetében tehát Petőfi olyan fogással
él, melyet sok regényíró, Jókai ép úgy, mint Daudet
használ. Az elbeszélések ezen szerkezetét visszanyulónak
lehet nevezni. Az elbeszélő t. i. belekezd elbeszélésébe,
egyszerre azonban megszakítja menetét és vissza
pillantás alakjában elmondja a hős múltját, néha sok
fejezeten át. Azután visszatér az előbbeni fejezethez és ott
folytatja a cselekvényt. Ez a visszanyúlás. Ezt a szerke
zeti módot találjuk Petőfinél is : ő is megakasztja a
kezdett elbeszélést, hogy hosszasan elmondja, mi történt
elébb, hogy elmondja a hős szomorú múltját, mely még
szomorúbb jövőhöz vezet. Elmondja, hogyan tették ki
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Szilvesztert, a csecsemőt, hogy nevelték föl a lelenczet
a lopás és koldulás iskolájában, hogyan nemesedett lelke,
midőn alkalma volt mint kis szolgának az úrfi leczkéiben
részt venni, mikép lett a kastély urának leánya az ő
felesége, hogyan kell nyomorognia, mert a censura miatt
nem adhatja ki világra szóló művét. S itt azután, e
hosszú visszapillantás után, ismét visszatér a kiinduló
ponthoz, a padlásszobában rajongó apostolhoz. Elbeszéli
a nagy mű megjelenését, Szilveszter tíz évi fogságát
és végül merényletét az uralkodó király ellen. (A merény
let nem sikerül, a király életben marad.)
Szilveszter Petőfi felfogása szerint a lehető leg
nagyobb czélt szolgálja: az emberiség nevelését. Szil
veszter a világtörténetből ezt olvassa: A világ olyan
mint egy szőlőszem, a szőlőszem érik, a világ is. Mi
érleli a szőlőt? A nap. Mi a világot? A napsugár, a
szellemi napsugár.
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugarai, hanem
Az embereknek lelkei.
Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem.

Tehát a világ, az emberiség lassan érik, az a nevelő
folyamat, a melyen az emberiség tanul, nagy szellemek
vezetésére van bízva : régebben a törvényhozókra és
vallásalapítókra, újabban pedig azokra, kik erkölcsi
és tudományos úton felvilágosítják.
A műnek két sarka van: de egyiken sem fordul
meg jól a cselekvény. Az első : Szilveszter, a nagy eszmék,
a szabadság vértanúja, az emberiséget új jövő felé akarja
vezetni. Mindent feláldoz, hogy nagy eszméit egy könyv
ben kifejtse és mindent elveszít, midőn e könyv meg-
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jelent, mert tíz évre elzárják. E könyv életének czélja:
ebben van nagysága, ezért veszíti el szabadságát, bol
dogságát, családját. Ennek vértanúja. És mi van ebben
a könyvben? Mi az a nagy eszme, melyet a maga
boldogsága árán az emberiségnek átad?
Petőfi elmondja a X V I. fejezetben a korszakalkotó
könyvnek tartalmát. Nehéz mást mondani, mint azt,
hogy ferde túlzások és trivialitások vannak benne. Egy
szép gondolatot idéz belőle Petőfi, egyetlen egyet: az
embernek kötelessége Isten iránt, szabadnak lenni.
A többi gondolat ki nem forrott. Bizony nem nagy dolog.
Az elbeszélés második sarka Szilveszter merénylete,
mely bitófára viszi.
Midőn Szilveszter megszabadul a börtönből, miután
imádott feleségének még a sírdombját sem tudja meg
találni, midőn látja, hogy az emberiség egyre törpül,
hogy nincs szabadság, nincs emberméltóság, — «egy nagy
tettre» határozza el magát.
És homlokán rejtélyes szándok ült,
Merész nagy szándok, elhatározás,
Melytől egy nemzet vagy talán
A nagy világnak sorsa függ.

Mi az a nagy tett, a melyet ez az emberfeletti,
nemes és mély gondolkodó véghez akar vinni? Agyon
akarja lőni a királyt, a zsarnokot. De agyonlövi-e a
zsarnokságot is? Megváltoztatja-e ennek az egy ember
nek (mondjuk: zsarnoknak) halála a világrendet?
Bizonyára nem.
A világmegváltó szándék és az elért (sőt elérhető)
eredmény közt olyan óriási ellentét van, hogy a mű itt
feltűnő szellemi deficitet mutat fel.
Minő elemekből épült fel e mű Petőfi képzeletében?
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.
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Szilveszter részben Petőfi, a képviselőválasztáson
megbuktatott jelölt. Petőfi a nép rajongó híve, ki életét
is fel akarja áldozni a népért, és — a nép? A nép a
képviselőválasztás alkalmával agyon akarja ütni [Milyen
szörnyű kiábrándulás! De azért — így gondolkodott
Petőfi — a népet tovább is im ádom : a nép félre van
vezetve, a népet a szabadság számára megérleltetni és
tántoríthatatlanul nagy czélok felé kell vezetni. így be
szél Szilveszter is, midőn a nép ellene fordul. A nép
gyermek, gyámolítani kell, ezentúl is, még pedig kettős
erővel fogok érte küzdeni.
De Petőfinek nemcsak felháborodása és a nép ügyé
hez való tántoríthatatlan ragaszkodása van meg Szilvesz
terben, hanem egyénisége is. Megvan benne, az apos
tolban, Petőfinek lázas, végletes, semmi megalkuvást
nem ismerő szabadságszeretete. Szilveszter a censurának martyrja : Petőfi is annak gondolta magát. Szil
veszter is haragszik az emberek közömbössége m iatt:
a kinek lelke mindig viharzik, gyűlöli a holt vagy alvó
lelkeket.
Petőfi a maga exaltatióját az eposzban a képzelt
legszörnyűbb motívumok közé helyezte, hogy tulajdon
lelki izgalmait máson, az apostolon szemléltesse. Ez voltakép szintén egy neme a lyrának. Petőfi ebben a művé
ben mintegy önmagát túlozta. Az elkeseredés exaltatióját,
melyet ő maga néhány napon át érzett méltatlan erő
szakos bukása után, azt Szilveszterben állandósította.
Petőfi tehát benne egy múló hangulatot megrögzített, —
ebben van a költemény egyoldalúsága. A főhősnek, Szil
veszternek igen erős érzelmi alapja van, a Petőfi szélső
séges rajongó szabadság- és függetlenségszeretete, mely
az egész emberiséget boldogítani akarja: Szilveszter,
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érzelmi alapján kívül, mint egész ember, mint jellemzés,
nem egyéb eszmékből leszűrt, csak képzelt, elvont fik
ciónál. Itt is mint A hóhér kötelé-ben a dologtalan büszke
nyomort, a függetlenséget imádó koldusságot dicsőíti a
költő. Száraz kenyere sincs gyermekei számára, az egyik
ében is hal, már ma tudja Szilveszter, hogy holnap nem
lesz kenyere családja számára. Szilveszter köztársaságot
akar, de nem gondolva, hogy — úgy a mint Petőfi raj
zolja — köztársaságban, például a mai Párisban vájjon
jobban boldogulna-e : ő ott is végletesen ellenzéki, szen
vedélyes koldus maradna. (Hyen elégedetlen Szilvesz
tereket, éhező családdal és kiadatlan kézirattal a zseb
ben, mindegyikünk ismer. Igaz, hogy e Szilveszterek a
lángelme híján vannak.)
Ez a Szilveszter olyan romantikus koldus, illetőleg
oly romantikus szegény, a minők a harminczas és negy
venes években az irodalomban divatoztak. A nagy szegénységiköltőinek és érdekesnek látszott.
Yoltakép kétféle ilyen romantikus koldus van az iro
dalomban. Az első faj, mely regényből regénybe jár, a
költői vándor-szegény: az országút az ő határa vagy a
mező, az erdő : nem iszik, csak vizet a hűs forrásból,
nem ismeri a műveltség előnyeit, de hátrányait sem, nem
szereti a várost, melyet pénz veszt el, a természet kebelén
él. Ilyenek a német romantika kolduló alakjai.
Petőfi koldusai ellenben irányzatos, demokratikus
koldusok, kik azt vallják: koldusbot és függetlenség!
Tényleg független az az ember, a kinek vagyona van,
de még függetlenebb, a ki mindenről lemond. Ezt a füg
getlenséget meg tudta becsülni Petőfi és meg tudta be
csülni a koldusban azt, hogy közelebb áll a természet
hez, mint más, mint a birtokos.
12*
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A Szilveszter koldus nyomora azonban nem a ter
mészethez való közeledésnek vagy végletes függetlenségi
vágynak, — Szilveszter nyomora a félreismert láng
elmének osztályrésze. E nyomor költői és fenséges Pe
tőfi szerint, mert arról tanúskodik, minő nagy volt
Szilveszter és minő kicsinyek az emberek.
Egy más eleme a költeménynek Szendrey Júlia emlé
kéből szívódott f e l: Szilveszter feleségében, a szerető
nőben, a ki elhagyja a kastélyt és apja parancsa elle
nére a szabadsághőst követi — Petőimének halvány
képe rejlik.
Megvan Szilveszternében Júlia exaltatiója is, melyet
Petőfi annyira szeretett, minthogy az ő tulajdon exaltatiójának édes nőtestvére volt. Megvan a költemény
ben nemcsak Szendrey Júlia, hanem apja i s : a kastély
gőgös urának van némi Szendrey Ignácz-íze.
Beleszövődik Az apostol meséjébe még a márczius
15-én megmentett Táncsics Mihály és Bousseau életének
egy-két vonása, de mintegy vérvörös, csapkodó lángtól
megvilágítva.
Irodalmi hatások is észrevehetők: a madár, mely
Szilvesztert fogságának örökös éjjelén vigasztalja, Byron
eposzi hősének, a chilloni fogolynak börtönablakából
szállt ide. A Szilveszter-család nyomorának festésére
pedig Eugéne Sue társadalom-vádló regényei folytak be,
melyeket a negyvenes években lelkesedéssel fogadtak.
Az apostol bírálatát így lehet összefoglalni: meséje
gyenge, érzelmi rajza erős. Az epikus elem túlzott és erő
szakos, de a lyra benne megrázó.
A mi e költeményt minden kézzel fogható hibájával
is oly kiválóvá teszi, az a kétségbeejtő, végletes lelki
fájdalomnak előadása. Igaz, hogy az a nagy feszültség,
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mely a költeményben uralkodik, a költő izgalma, mely
a személyek vérét mindjárt a lázpontig hevíti, egyszermásszor torzképeket rajzoltat Petőfivel, de viszont az
érzelmek, a fájdalom oly orkánszerűen tombolnak, mint
alig más magyar költeményben.
Petőfié legnagyobb elbeszélő költeményében 1848-dik
évi nyári hangulatát tárja elénk: kierőszakolt bukása
a képviselőválasztás alkalmával, a feluszított nép gyű
löletes viselkedése, a költő elégedetlensége az akkori po
litikával, nyomasztó anyagi gondjai, — mind ennek ha
tása rikító színekkel festve mutatkozik Az apostol-bán.
De több is van benne egy boldogtalan perez hangu
latánál. B költeményből is kiviláglik, minő idegrázó fogé
konysága volt a költőnek a lelki fájdalom iránt. A kínok
ezen láza nemcsak a képzeletből való. Petőfi lelkében —
mint ama romantikus lovagvárakban, melyeket annyira
szeretett — voltak titkos földalatti folyosók, a hol só
hajok és zokogás visszhangoztak és vér csepegett a
boltívek repedései közül.
*
Elbeszélő költeményeiben Petőfi szakít az előbbeni
iskolával. Az ő epikus stílusa egészen más, mint a
Vörösmartyé vagy a Czuczoré. Petőfiben nincs «epikus
terjedelmesség és nyugalom*. Inkább lyrai nyugtalanság
Petőfi epikus előadása, igen gyors, fordulatos, elmés,
pointes. Ő belevitte epikus irodalmunkba a franczia el
beszélő stílust. Bőszemélyeibe pedig belevitte saját
nyughatlanságát, ingerlékenységét, főleg pedig érzelmi
rohamainak kimeríthetetlenségét és végletes erejét.

X IY . DRÁMÁI.
1. T ig ris és H ié n a .
Ha van műfaj, a mely nem való a fiatal Petőfinek,
akkor a dráma az. Petőfi lényege és a dráma lényege
közt nagy ellentét van. A dráma a legobjectívebb műfaj,
Petőfi pedig a legsubjectívebb költő. A dráma formája,
technikája, felépítése szigorúan meg van határozva,
Petőfi pedig nem szereti a kényszert. Forró érzelmei
mintegy megolvasztják a dráma formáját, átömlenek a
dráma tartalmába, megtöltik a szereplő személyek be
szédeit és elperzselik lelkűket. Nem régi történeti ala
kok állnak előttünk, hanem a fiatal Petőfi.
Mért írt mégis drámát?
Többféle okból. Petőfi színész volt, ismerte és sze
rette a drámát. Ez csábította arra a vulkanikus talajra,
a melyen az ő tehetsége meg nem állt.
Azonkívül: a dráma szereti a forrpontra felszökő
indulatokat, a szenvedély viharát. Itt otthon érezte ma
gát Petőfi.
Huszonkét éves volt, midőn a Tigris és Hiéna czímű,
soha színpadra nem került drámáját írta. Ez — mint a
vele rokon A hóhér kötele — szintén első pessimistikus
korszakának terméke, szintén rikítóan túlzott és szen
vedélyesen végletes.

A Tigris és Hiéna romantikus dráma, nagyon is
romantikus, tele szertelenséggel és túlzással. Valóságos
melodráma, cselekvésénél fogva is, lélektanánál fogva is.
Cselekvése csupa rikító jelenet; a váratlannak és a meg
lepetéseknek hajszáját látjuk ; borzalom borzalomra van
halmozva.
Lélektanilag is melodráma, mert a jellemek rend
kívül túlzottak: egészen egyoldalúan vannak megvilá
gítva, fősajátságuk szertelenül fel van fokozva, hogy
ilymódon sensatiós ellentétekre és meglepő jelenetekre
alkalom nyíljék. A rendkívüh, a váratlan, az idegrend
szert megrázó, a borzalmas, a sensatió — ez a fődolog.
A jellemek valószínűsége és következetessége egészen alá
van rendelve a színpadi hatásnak, a mint hogy a bohó
zatban a jellemek változnak, a cselekvény bukfenczezik, csak hogy megnevettesse a szerző a közönséget.
Petőfi drámájának azonban két jelessége v a n : a
meseszövés leleményessége és a párbeszéd élénksége és
fordulatossága.
A Tigris és Hiéná-bán új drámai stílus lep meg ben
nünket. A párbeszédek epigrammaszerűen ki vannak
élezve, pointe pointe-t kerget, a személyek elmésséggel
mintha versenyeznének egymást letromfolni. A szenve
délyek harcza mellett folyik az epigrammák harcza.
Honnan vette Petőfi ezt a stílust? Mi volt a mintája?
A párbeszédnek ez a csattanós formája Petőfi al
kotása. Megvan ugyan Yictor Hugóban is, de csak egyes
helyeken : mint uralkodó párbeszéd-stílus nincs ez meg
csak Petőfiben. Petőfi drámai stílusa tehát voltakép to
vábbfejlesztése Yictor Hugó modorának.
A drámában tigris áll szemben hiénával. A tigris
Borics, Kálmán király törvénytelen fia, a hiéna, a női
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szörnyeteg édesanyja, Predszláva, ki annak idején ma
gyar királyné volt, míg Kálmán király hűtlensége miat
el nem kergette.
A tigris szó jól van választva: nemcsak gyűlölködik,
nemcsak fel akarja falni ellenfelét, hanem gyönyörködik
abban, ha kínozhatja, mint a hogy a tigris zsákmányát,
például egy gazellát, nem öli meg mindjárt, hanem ját
szik vele, iszonyatos bőgéssel körülugrálja, karmaival
ráüt, de nem oly nagyot, hogy belehaljon, csak hogy
vérezzen és csak aztán kezdi ki.
Predszlávában az uralkodó szenvedély az, melyet
romantikus költőink legjobban szerettek : a bosszúvágy.
Emberfeletti, ördögi, határtalan bosszúvágy régi csábí
tójával szemben. Midőn végül hatalmába keríti ezt a
csábítót, a börtönben így szólítja m eg:
((Akartam, hogy még egyszer láss, mielőtt a varjak
kiássák szemeidet; akartam, hogy még egyszer halljalak
beszélni, mielőtt a hóhér kötele torkodba fojtja hango
dat. Hah, bár tette volna ezt, huszonöt év előtt, mikor
először hazudtad, hogy szeretsz, nyomorult! De ez mégis
kár lett volna. Most nem állhatnék bosszút rajtad, pedig
ez még édesebb, mint szerelmed volt. Bosszúmnak csak
egy híja. Fölakasztanak és nem fejeznek. Miért nem fejeztetel! a nyakadból felszökkenő vér alá billikomot tartanék,
hogy igyam az apa véréből a fiú (Borics) egészségére!»
A mű hősnője Predszláva, az elűzött királyné, Yictor
Hugó Lukréczia Borgiájának fanyar, lehetőleg még túl
zott mása. A franczia költő Lukrécziája ördöngős ször
nyeteg, a világ legutálatosabb bűnöse, de van egy,
egyetlenegy nemes szenvedélye, az anyai szeretet. Ez
aztán emberileg mégis hozzánk közelíti ezt a sátánt. így
fogta fel Petőfi is a bukott királynét, Predszlávát. Ezt
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az elvetemült nőt is az emeli emberi színvonalra, hogy
oly nagyon szereti fiát. Petőfi e részben még ráduplázott
mintájára, Yictor Hugóra. Petőfi drámájában a gonosz
királynénak nem egy fia van, mint Lukréczia Borgiának,
hanem — ikrei vannak (Borics és Saul). Victor Hugó
az ellentétek költője volt, leghatásosabb művei antithesisekre vannak építve. Erre a sensationalis ellentétre ő
azonban nem gondolt mint P etőfi: hogy az ördöngős
nőnek ikrei legyenek, kik közül az egyiket imádja, a
másikat pedig határtalanul gyűlöli, mint Predszláva Sault
és Boricsot. Midőn Predszláva az ikrek egyikét (Sault)
egy utazó lovagban felismeri, zokogva nyakába borul: a
fiúban is megszólal az ösztön szava, (csodálatos érzései))
vannak az asszonnyal szemben, kiről nem tudja, hogy
édesanyja. A másik fiával (a kontraszt-ikerrel) szemben
épen ellenkezően iszonyatos gyűlölettel viselkedik anyja.
Alig hogy anyai ösztönétől hajtva, sírva borult Saul
nyakába, elhatározza, hogy a másik ikrét, Boricsot meg
öli. Fel is emeli már tőrét az alvó fiára, midőn ez fölébred.
Borics
Mit akarsz, édes anyám?
P red szlá v a

Meg akartalak ölni, édes fiam.

Nem kell csudálkoznunk, hogy a színészek a próbán
nem vették komolyan ezeket a paródiát megközelítő
jeleneteket; midőn pedig a színház igazgatósága elhatá
rozta, hogy a darab első előadása alkalmával nem füg
geszti fel a bérletet (minek következtében Petőfi néhány
száz forint jövedelemtől elesett volna), — a szerző nagy
indulatrohamában visszavette a darabot a Nemzeti Szín
háztól. (1846 tavasszal.)

2. A K ara ffa d rám a.
Van Petőfinek még egy, halála előtt néhány héttel
szerzett, drámai töredéke, melynek hőse még sokkal
hiénább, mint Predszláva : az eperjesi vérfürdő szer
zője, Karaffa. E véres alakra Benczúr Miklósnak egy,
az Életképek-ben megjelent, tanulmánya hívta fel ismét
a közönség figyelmét: Petőfi különben tán eperjesi tar
tózkodása alatt forgatta a szomorú események kortár
sának, Bezik Jánosnak híres leírását: Die Schlachíbank
zu Eperjes.
A drámai töredékben Petőfi még mindig Victor Hugó
utánzója, túlozza mesterének túlzásait. Leginkább mu
tatkozik ez abban a szinte parodisztikus hatású jelenet
ben, melyben a vérengző Karaffa mintegy colloquiumot
tart harmincz hóhérával; vörös ruha rajtok, kezökben
pallos. Kérdés — felelet olyanok, mint egy bóbérbárd
csattanásai. Például (a kérdező Karaffa, a felelet egy-egy
hóhéré) : «Mi a legkedvesebb italod? A vér. — Ki az
istened? Az ördög. — Micsoda szenvedélyed van? Az
emberkínzás. — Melyik a legszebb hang ? A halálhörgés. — Kit szeretsz leginkább kínozni? Az ártatlanokat. —
Mivel kened a bocskorodat? Emberzsírral» stb.
Egy Karaffa-drámában a legnehezebb feladat velünk
ennek az erkölcsi szörnyetegnek jellemét megértetni.
Karaffa így monologizál: «Vért, vért magyar vért!
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Hadd lám, mennyi vére van még a magyar nemzet
nek ? . . . Kaczagva rúgom be sírgödrébe . . . Azt fogják
kérdeni: hol van a magyar nemzet ? Azt fogják felelni:
nincs többé! Azt fogják kérdeni, ki irtotta k i? Azt
fogják felelni: Karaffa!»
El lehet-e képzelni, hogy valódi ember így beszél?
Mi ennek a gondolkozásnak lélektani kulcsa? Petőfi sze
rint Karaffa nagyzási hóbortban szenved, Istennek kép
zeli magát, neki mindenre van hatalma, neki minden
szabad, akikre haragszik, azokat megsemmisítheti. «Talán
rövid lesz mindenhatóságom, — mondja — de emlegetni
fogja az örökkévalóság.»
Legérdekesebb e drámában a nagy megnyitó népjele
net a nyilvános kertben : különböző, korjellemző alakok
kal ismerkedünk meg, különböző pártok felfogásával, a
lakosság hangulatával. A derék, hazafias érzelmű, de
hirtelen felfortyanó, a körülményeket meg nem fontoló,
sanguinikus mészárosban Petőfi talán tulajdon édesapját
jellemezte. A dráma az első felvonásban megszakad.
Mi lett volna a főösszeütközés? Előfordul egy szerelmi
pár : Szirmay fiatal magyar, meg Mária, eperjesi polgár
leánya. A fejlemény talán az lett volna, hogy Karaffa
elfogatja és halálra ítéli ezt a hazafias Szirmayt, Mária
meg akarja menteni vőlegényét, Karaffa pedig Szirmay
fejéért Máriát követelte volna. (Ilyenféle motívumokat
lehet sejteni, melyekhez hasonlók előfordulnak Petőfi
mintaképének, Victor Hugónak egy drámájában, Marion
Delorme-ban.)
A dráma levegője különben 48-as, a magyar forra
dalomé : Petőfi, haragjának szenvedélyes osztrák- és
császárellenes villámaival világítja meg a Karaffa kor
szak képét.

XV. PKÓZÁJA.
1. A h ó h é r k ö tele.
A hóhér kötélé-nek már a czíme is jellemző e roman
tikus regényre. Korcsma, akasztófa, játékterem, temető,
vérvörös világításba mártva — ennek a regénynek gya
kori színhelyei.
A hóhér kötélé-1 Petőfi 1846 elején Szalkszentmártonban írta, midőn láthatára elborult és beteges exaltatio
vett erőt rajta. A regénynek édes testvére lesz majdan
Az apostol: mind a kettőben lázas kétségbeesést látunk
dühöngeni. A regény hősei tehetetlen, vonagló rabjai
szenvedélyüknek, az apostol pedig magából kikelt rabja
rögeszméinek.
A regényben ugyanoly őrjöngő lelki fájdalom tombol,
mint a szintén ekkor keletkezett Az őrült-ben.
A regény bepillantást enged Petőfi akkori lelkiálla
potába, de egyszersmind igen jellemző okirat a roman
tikus irány-ízlésről. A hóhér kötele mintegy túlhajtása
annak a motívumnak, melyet a romantikus költészet
rendkívül kedvelt: a bosszúnak. A bosszú ekkor divat
ban volt az irodalomban: soha annyi lihegő bosszúvágy
nem volt a regényekben, eposzokban meg a színpadon,
mint a harminczas és negyvenes években. Az operában
is a bosszú ismeretesebb zenei kifejezése: Nelusco bosszú-
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áriája az Afrikai nőben ebből az időből való. A képző
művészetek is szerették mint novellisztikus ingert.
A bosszú szenvedélye megfelelt a romantika lélek
tanának, a mely szerette a titokzatost és szerette az
erős szenvedélyt. A bosszúban ez a két sajátság egyesül.
Petőfi regényében bosszút bosszúra látunk halmozva:
az egész mese hihetetlen raffinériában, kéjelgő vagy
őrült indulattal kieszelt bosszúállásoknak hosszú soro
zata. Petőfi korában divatban voltak a tükör-kamrák,
a melyekbe belépve ijedve vagy csodálkozva (a hiú
ember tán örömmel) önmagát látta az ember, tízszerhúszszor. így van sokszorozva a bosszú motívuma a
regényben.
De nemcsak a bosszú motívumának szertelensége jel
lemző a regényre, mint romantikus műre, hanem a
nyomornak, a munkátlanságnak, a szegénységnek dicsőí
tése is. Petőfi főhősei virtuózai a nyomornak, mintegy
kéjelegnek benne : önmagukon nem tudnak másként
segíteni, mint úgy, hogy kártyán pénzt nyernek: dol
gozni nem tudnak vagy nem akarnak. Ép a főalakok
úgyszólva folytonos lázban vannak, beszédük, tetteik
egyaránt exaltáltak. Alig van a regényben egyetlenegy
egészségesen gondolkozó alak. Felfogásuk beteges, úgy
képzelik, valami dicsőség koldulni, nem is tesznek egye
bet, vagy koldulnak vagy kártyáznak. Jelszavuk körül
belül ez : koldusbot vagy kártyajáték!
Máté, a regény hőse vérbeli koldus és nyom orgó:
tíz évig hajléka egyáltalán nincs, nyáron izzad, télen
fázik, és télen-nyáron éhezik. Egyszer, midőn az éhség
kétségbeesésével körülnéz, egy kutyát pillant meg, a
mely csonton rágódott. Máté odaugrik, az eb megijed
és elfut, s az éhező embernek hagyja prédáját. Télen a
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madárijesztő vázról vesz le egy ócska szűrdarabot, hogy
ruhája legyen. «Tíz éven át rongyokkal takarva jártam»,
beszéli maga a büszkeségnek különös nemével. Fia —
úgy gondolja Máté — Ínségben sanyarog, de mind a
mellett feléje sem néz, hírt sem tud róla. «Szegény fiú»,
sajnálkozik az apa. Midőn aztán fiával találkozik és
meglepve látja, hogy nem nyomorog, azt mondja neki:
«én vagyok apád és büszke voltam rá, hogy ily derék
fiam van». A legfurcsább gondolatok villannak meg Máté
agyában, csupán csak az a gondolat, hogy dolgozzék —
soha. Az életnek csak egy módját ism eri: a csavar
gást. A pénzszerzésnek szintén csak egy m ódját: a
kártyát. Ebben is valóban romantikus a regény, a ro
mantikus költők szerették a munkátlanokat, a szegé
nyeket, a csavargókat; a nagy nyomort költőinek gon
dolták és nem ismerték a munka poézisét.
A regény elején két barátot látunk, Andorlaki Mátét
és Ternyei Boldizsárt. De nem maradnak soká barátok;
egy nő miatt, kit mindketten szeretnek, ellenségekké
válnak. És most következik a kölcsönös bosszú-actusok
egész sorozata. Boldizsár elszakítja barátját a leánytól,
kit szeretett, ép akkor, midőn Máté esküdni ment a
leánynyal a templomba. Most Mátén a sor: Máté elnyeri
kártyán Boldizsár minden vagyonát. Ismét Boldizsáron
a sor : ez akasztófára juttatja Máté fiát. Ismét Mátéé
a szó : Boldizsár unokájának sok pénzt ad és azt taná
csolja neki, kezdjen el kártyázni. Boldizsár unokája
mindenét eljátsza; Máté álnok módon segítségét ígéri.
Nagy összeg pénzem el van ásva — mondja — az akasz
tófától egy lépésnyire két láb mélységben. A fiú elmegy
az akasztófához, elkezd ásni, de hiába, nem talál kin
cset, de talál — egy kötelet, melyet Máté helyezett volt
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oda. Másnap reggel ott lógott az akasztófán Boldizsár
unokája : maga-magát kötötte fel azzal a kötéllel, melyet
kincs reményében felásott volt. Az akasztófa pedig
ugyanaz, a melyre annak idején Máté fiát akasztották.
Máté, a regény alakja, a romantikus költészet őr
jöngésig exaltált hőseiből való. Kedvesének halála után
elmegy a temetőbe, megvárja az éjfélt, a sírok meg
nyílnak, csak kedvesének sírja nem. Erre őrült gondo
lat gyújtja meg agyvelejét. A sírásóhoz rohan, ásót
szerez és kiássa szeretőjét a sírból, kifeszíti a koporsó
födelét.
E jelenet magyarázza meg, Máté felfogása szerint,
tíz évi korhelykedését.
Máté, a romantikus-hóbort lovagja mellett feltűnő
alakjai a regénynek Hiripi Gáspár, a vándorkoldus és
János, a nemes szolga. Mind a kettő színpadi személy,
azaz színpadszerűen van jellemezve. A színpadon esetleg
elegendő egy-két erősen kiemelt jellemvonás arra, hogy
valamely egyéniség képét kapjuk: azért elegendő, mert
a többit a színész megjelenése adja. A színész egyéni
sége fedezi a költő jellemzésben deficitjét, vagy leg
alább némileg pótolja a jellem szegénységét.
A nemes szolga, a ki ura távollétében vagy ura sze
génysége miatt titokban támogatja és felnevelteti urá
nak fiát — afranczia melodrámából ismert színpadi alak.
Valamivel több vér folyik Hiripi Gáspárban, a jó 
szívű víg korhelyben, ki minden helyzetben tud valami
talpraesett tréfát vagy legalább egy-egy Gvadányiidézetet mondani.
A mi föltétien elismerésünket érdemli, az a regény
elbeszélő ügyessége. Hogyan tud ez a kezdő regényíró
elbeszélni! Csupa elevenség, fordulatosság; vonzó előadás,
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áttetsző, könnyen érthető mondatok, rövid, pointes stílus,
szóval franczia technikával van dolgozva, mint Jókai
első regénye, a Hétköznapok1 is.
1 Midőn a húsz éves Jókai Komáromból Pestre érkezett,
podgyászában irodalmi kincset hozott magával : a H étk ö zn a p o k
regényének kéziratát, melyet mindjárt közölt is barátjával,
Petőfivel. E regénnyel új elbeszélő stílus uralma kezdődik.
Élénk, rövid mondatok, melyeknek összefüggése azonban igen
könnyen, fejtörés, sőt feszült figyelem nélkül megérthető : az
egyes mondatok rövidek, kapcsolatukban pedig vonzó egymás
utánt alkotnak. Ez az elbeszélő mód a franczia irodalomban
virágzik, de divik ott is, a honnan mindannyian ismerjük : a
magyar adomában. E stílussal él Petőfi is A hóhér k öteléb en
és elbeszéléseiben.

2. A fak ó le á n y s a pej leg én y .
E novella megjelenése (1847) nevezetes eseménye
irodalmunknak.
Petőfi bevitte volt a lyrába a népies szellemet: most
beviszi a novellába is a magyar népéletet.
A fakó leány s a pej legény falusi történet, alakjai
mind parasztok. Bizonyára nem véletlen, hanem az
európai közszellem kifolyása, hogy ugyanabban az év
ben, a melyben Petőfi ezt a novellát szerzi, George Sand
az Ördög mocsará-n, azon a paraszt történeten, melyet
sokan legnagyobb remekének mondanak, Auerbacb pedig
Dcrrfgescliicht-jem dolgozik.
Auerbach-chal és George Sand-dal szemben a magyar
novellaírónak fontos előnye van. Auerbach némileg
naivitásukban felcsigázott, a franczia költőnő pedig
stilizált parasztokat léptet fel. Petőfi elbeszélésében
valódi parasztokat látunk. Friss, üde levegőben állunk,
egyszerű, primitív, nem ritkán nyers emberek közt.
Petőfi a természetesség költője : ez a novella a való
ság talajából nőtt ki. Itt nincs romantika, itt nincs
szépítés : részegség, durvaság, verekedés, iszákosság jele
netei váltakoznak, de a mellett érvényesül az emberi
lélek örök állománya: a gyűlölet elejti fegyverét, a nő
és anya szelídsége, a férfinak lassan érlelődő szerelme
győzelmeskedik a sors és az emberek kíméletlen táma
dásaival szemben.
Riedl Frigyes : Petőfi Sándor.
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Elébb azt mondtam, hogy a tárgyalás módjában
nincs semmi romanticzizmus. A tárgyalásban nincs, de
a kiindulásban és felfogásban van nyoma a romantikus
költő befolyásának, annak a nézetnek, hogy a társadalom
felelős a bűnösökért. «Ne fogjuk senkire, — így okos
kodik Petőfi — hogy eredetétől gonosz. A legelfajultabb
lélek is tiszta volt születésekor, mint a még útban levő
hó, mely csak akkor válik sárrá, ha már a földre hullott
s ott lábbal tapodták. Hyen a világ! a kik rosszak kö
zöttünk, mi magunk tettük őket rosszakká.))
Romantikus a kiinduló pont annyiban is, hogy a ro
mantikus költők, különösen a legnagyobbik, köztük
Victor Hugó, szerette az eltorzított alakokat, a difformitásokat.
A novella két főalakja két testileg megbélyegzett.
A fakó leányt így hívják a faluban, mert haja, szemöl
döke és szempillája egészen kenderszínű volt. A pej
legényt pedig azért csúfolták így, mert jobb orczája
mindig oly piros volt, mintha vérrel mázolták volna be.
A novella maga a tiszta realizmus és életigazság.
Látjuk benne, hogyan gúnyolja, megveti, üldözi a falu
egész népe a szerencsétlen pej legényt; hogyan kerülik
és csúfolják a fakó leányt, kit még a pej legény is gyűlöl,
mert a leánynyal mint hozzá illő mátkával folyton
csúfolják; végre hogyan talál e két boldogtalan terem
tés egymásra a szerelemben. A pej legény először is
sajnálja, hogy oly durva volt a leánynyal szemben,
azután részvét lopódzik a szívébe a megvetett iránt :
a részvét mindinkább érdeklődéssé fokozódik és miután
a leány a pej legényt gondos gyöngédséggel ápolta, a
legény mindjobban látja, hogy a leány nem rút, csak
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furcsa külsejű (albino) és mindinkább meggyőződik,
hogy igen kedves, jószívű teremtés.
Elveszi, úgy élnek mint Ádám és Éva a paradicsom
ban. A rosszindulatú falu most már csak arra várt, minő
förtelmes gyermekek születnek e házasságból, de remé
nyük teljesen füstbe ment, mert az új párnak voltak a
faluban a legszebb szőke és barna gyermekei.
Az elbeszélés művészetére nézve ez a novella is, mint
A hóhér kötele új korszakot nyit. A behízelgő, könnyű,
átlátszó mesemondásnak mintája ; új haladás abban a
nagy stílusreformban, melyet Petőfi barátjával, Jókaival
egyetemben a prózai elbeszélés terén kezdeményezett.
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*

3. Ú tira jzo k .
Petőfi útirajzaiban mintegy az ő Bolond Istókja áll
előttünk: a szeretetreméltó, mindenkit megnyerő, víg
kedvű, mély érzelmű vándortermészet. Petőfiben volt
valami nyugtalanság, a mely a messziségbe csábította,
a vándorlásra meg utazásra. Ilyenkor elemében v o lt;
új viszonyok, új vidék és új emberek — mindez táp
lálta benyomásokra sóvárgó kedvét, pezsgette vérét és
napfényre hozta belsejének oly sajátságait, melyek kü
lönben lappangtak benne. Magyar emberben a turista
kedv kevéssé van kifejlődve, a magyar mintha örökölte
volna őseinek, a lovas népnek szokásait: még a paraszt
is, ha a szomszéd határba küldik, felkap lovára, hacsak
szerit teheti. Régen némileg az a felfogás uralkodott,
hogy a gyaloglás a szegénység je le ; a fővárosban még
ma is sokan azt hiszik, hogy úrimagukat egy ló nem is
bírja el és kétfogatúból nézik le a gyalogjárókat.
Petőfinek két útirajza van. Az első Üti jegyzetek
1845-ből, midőn a felföldre utazott; legészakibb pontja
Eperjes meg Kézsmárk. Mennyi fogékonyság, mennyi
vidámság! A szűk szerkesztői szobából menekülve — mint
madár a kalitkából kirepülve — szívja szabadon az édes
tavasz lehelletét. Ámbár nem volt akkor még nálunk
vasút, mégis könnyebb volt utazni: a kerékkiszedő híres
magyar vendégszeretet akkor még a kedvező gazdasági

197

viszonyoktól buzdítva széltiben virágzott. Petőfit is
mindenütt tárt karokkal fogadták, s a sokféle szeretetreméltóságnak, kedvességnek visszahatása megérzik e su
gárzó útirajzon.
Ez útijegyzeteknél költőibbek és gazdagabbak az Üti
levelek Kerényi Frigyeshez 1847-ből. Yoltakép két út
van bennük elmondva: az első a kérő ú t ; a költő
elindul, hogy megkérje a legdicsőbb lény, Juliska kezét.
A második a nászút; stratégiai kirohanó állomása «az
Ígéret földje)): Szatmár, innen el-ellátogat Erdődre (a
honnan az após kitiltotta), eljegyzi Juliskát, a mámor
napjait tölti Költőn, feleségével Kolozsváron át Pestre
utazik. Boldog Petőfi: ez útja alkalmával a barátság
és a szerelem nyílt karokkal fogadta, még a sorsdöntő
haragos após is kénytelen volt veszteg maradni.
Úgy mint Mikes Kelemen törökországi leveleinél, itt
is az a kérdés tám ad: valóban elküldött levelek vannak-e
előttünk, vagy a levélalak csak irodalmi forma? E kér
dés itt azonban nem oly fontos, mint Mikesnél, mert
kétségtelen, hogy Petőfi azzal a szándékkal írta a Kerényihez intézett leveleket, hogy legott ki is adja. E levelek
tényleg még utazásának tartama alatt meg is jelentek,
egy vidéki lapban, a győri Hazánk-bán, melynek Petőfi
szerződött munkatársa volt.
Szembeszökő, hogy Petőfi útileveleire hatással volt
Heine útirajza (Beisebilder). Petőfi annyira szerette
Heinét, hogy gyakran felolvasott belőle barátainak.
Petőfi átvesz egyes motívumokat Heinéből, átveszi a
hangot: a költői képzelet szárnyas játéka nála is válta
kozik tréfával meg gúnynyal, mint a német költő mű
vében, de e mellett megtaláljuk Petőfi útirajzában Petőfi
egész egyéniségét, a mely merőben különbözik Heinétől.
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Heine bevitte a német lyrába a szellemességet, a
pointe-t, a prózájában pedig megtaláljuk a költői képzelet
merész röpülését. Mindamellett meghasonlott lélek,
kiben erős belső küzdelem folyik : a rajongó romantikus
költő küzd benne a frivol gúnyolóval, a költői lelke
sedés küzd Heineben a mindent felbontó prózai Mephistóval, a tagadás szellemével. A költő jobbik része, a lelke
sedés lángja magasan fel-felcsap benne, de a költő
csakhamar leönti a szent lángot a gúny választóvizével.
A költői hév és a fagyasztó gúny ellentéte közt azután
a kiegyenlítést, az egyensúlyozást az irónia adja, Heine
, kirívó romantikus iróniája.
Mennyire eltér ettől Petőfi természete : benne nincs
affektáczió, lelkesedése mindvégig és mindenütt őszinte,
lényege a közvetlenség, lelkének oltárán az eszmények
nek és a hazaszeretetnek áldozó tüze lobog. Petőfi szereti
a tréfát, de a Heine-féle szétbontó frivolitás reá nézve
idegen elem. Petőfiből mindig hazaszeretet, naiv rajongás
mátkája iránt, komolyság, becsületesség szól: az iro
dalmi polémiát ő is szereti, de az a piszok, melyet Heine
a Platen ellen való támadásokban oly élezésén felhal
moz, a magyar költőtől teljesen idegen.
Petőfi előtt Heine útirajza lebegett, úgy mint viszont
Heine előtt az angol humoristának Sterne-nek Érzékeny
utazása, melyet Heine értékre nézve Shakespeare remekei
mellé helyezett.
Petőfi átvette Heine művéből a lyrai modort: nem
a vidék leírása, nem a látványok a fő, hanem a lát
ványok keltette hangulat. Átvette Heinétől a holt
tárgyak gyakori megelevenítését, a képzelet rajongó
játékát, a költői látomások beszövését, az álom-forma
alkalmazását, a politikai ítéleteket, melyek Franczia-

199

országnak és a szabadságnak dicsőítésében csúcsosod
nak ki.
Azonban nemcsak hangra és általán az előadás
technikájára hatott Heine, hanem Petőfi leveleinek
egyes passusainál is észrevehető «a múzsák neveletlen
kedvenczének» ez a hatása. Ezek az átvételek azonban
éppen nem fontosak, csak lényegtelen részletekről van
szó. Petőfi például átveszi Heinéből azt a komikus fogást,
hogy komoly erkölcsi fogalmak mellett egysorban ételt
is említ. Vagy átveszi ezt a tréfás egybeállítást:
«A városka kövezete döczögős, mint a berlini hexa
metereb), mondja Heine. Petőfinél: «Hát egyszer csak
>döczögni kezd a bárka (a társzekér), de oly embertelenül,
mint némely poéta mák versei)). Olyan gúnyos, mocskos
vádakat, mint a minőket Heine minden igazság nélkül
Platen ellen emel, Petőfi sohasem írt volna le, bár vég
letesen szenvedélyes volt irodalmi polémiáiban is.
*

Petőfi prózai stílusa ellentétes az Aranyéval: Aranyé
körülményes, lassú, vontatott, van benne költői szép
ségei mellett is valami feszesség, jegyzői; Petőfié ellen
ben epigrammatikus, csupa tűz, elevenség, fordulatos
ság, rövid mondatokban finomra csiszolt pointe-ket
magában foglaló. Ezt az epigrammszerű fordulatos
stílust Petőfi a társalgásban is szerette, drámáiban
és novelláiban is használja. E sajátsága aztán átment
Jókai prózai stílusába is. Petőfi prózája sokkal mű
vészibb és elevenebb a többi jeles költőnk stílusánál,
felülmúlja Aranyt is, Vörösmartyt is. Ügy gondolom,
mint prózaíróra is nagy jövő várt reá. Minő költőiesen
és egyszersmind mily velős szabatossággal fejezi ki
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Petőfi azt a gondolatot, hogy a történetből a jövő
eseményeire is következtethetünk. «A ki a múltba péz,
a jövőbe lát épen úgy, mint látni a víz mélyében a
magas eget.» Lebetne-e ezt a gondolatot hasonlattal
csattanósabban kifejezni?
Még egy példa prózájának tüzes fordulatos élénk
ségére : «Nem, nem és ezerszer nem! A magyar nemzet
nem gyáva. A ki téged gyávasággal vádol nemzetem,
az nem olvasta a világtörténet legszebb, legfényesebb
lapjait, melyeken kardod dicsősége ragyog. És kiért
villogtattad századokon át, habár nem mindig győze
delmes, de mindig hősi kardodat? Ha te nem martyrkodtál volna, magyar nemzet, most a török félhold
vetne kísértetes fényt az európai műveltség romjaira!»

XVI. KÉPEK PETŐFI ÉLETÉBŐL.
Petőfi élete voltakép nem egyéb, mint egyéniségé
nek kifejlődése térben és időben.
Élete vándorélet. Van több korszaka, a hol minden
évben, néha minden héten vagy napon máshol-máshol
találjuk őt.
Ennek lelki oka főleg az a nyugtalanság, mely
változást szomjazik, meg az indulatos eszmény-keresés,
legyen ez az eszmény Thalia vagy Szendrey Júlia vagy
Magyar Respublica.
A gyakori helyváltozásnak külső okai sokfélék.
Gyermekkorában főleg az, hogy apja hérlő, árendás,
mészáros volt különböző városokban: a fiú nem ott
tanult, a hol szülei laktak és kénytelen több ízben
iskolát változtatni. Majd ismét a nyomor a soproni
kaszárnyába hajtja: alig hogy belép, mintha a fiatal
költő nyughatatlansága átcsapna ezredére: az kezd
vándorolni egészen Stiriáig és Horvátországba. Később
a vándordiák kóbor pályára lép, vándorszínész lesz.
Mint fiatal szerkesztő-író szeret nagyobb utakat tenni,
mire a szerelem is ösztönzi. Végül mint honvédet
magával ragadja a forradalmi örvény: 1849-ben három
szor is Erdélybe utazik.
Boldog volt ez a nyughatatlan élet?
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A sorstól boldog életet követelni — az, szegény
halandó részéről tán már szerénytelenség. Boldog élet
lehetetlen, a sors az embernek legfeljebb dicső életet ad.
Ilyen volt az övé.
Annyit azonban lehet mondani Petőfiről: az istenek
szerették őt, mert költői mámorban gazdag életet és
korai halált adtak neki.
Petőfi ifjúságából.
Nemcsak Petőfi kora volt lelkesebb és költőibb, hanem
az ország is költőibb és festőibb volt, a mi szintén ked
vezően befolyásolta költészetét. A vasút előtti Magyarországon még sokkal több a puszta, ez volt a magyar
állattenyésztésnek virágkora : akkor még a magyar nép
főjövedelmi forrása.
Az Alföld végtelennek látszott, mert nem volt annyira
megművelve, mint ma;és így fenségesebb hatást tett.
Több volt az erdő, az országutak pedig rosszak voltak
(mint a vármegyei administratio), a mi kedvezett a
rabló világnak, mely ugyan nagyon kényelmetlen, de
némileg romantikus és érdekes volt. Az akkori Magyarországban az anyagi kultúra eszközei, a vasút, a gyár
kémény, a cséplőgép, a mezőgazdaság nem födte el
annyira az ősi vadtermészetet mint ma.
A negyvenes évek nagy költőinél, Petőfinél, Arany
nál, Tompánál, Jókainál utoljára tükröződik az Alföld
régi, eredeti, eleven szépségében. Maguk e költők is éreztéke szépség múlandóságát: Képedet óh puszta, ősi szép
ségéből, vad költészetéből látom kivetkezve, látom ott
kifosztva, — írja Tompa, ki beteges érzékenységgel sej
tette és rettegte a jövőt.
Petőfi idejében az Alföld sokkal poetikusabb volt
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már azért is, mert sokkal gazdagabb, volt az állatvilága.
Különösen madarak élénkítették. A lápok akkor még
nem voltak annyira lecsapolva, a mocsarak sem, mint
ma. A nádasokban pedig a töméntelen vízi szárnyas ér
dekessé és mozgalmassá tette az egyhangú vidéket.
«A vízparton pedig töméntelen bibicz jajgat keservesem,
írta még Petőfi. Mint a mocsaras részek kiszárítása a
vízimadarakat, úgy gyérítette a többi madarat az erdőirtás, mely megfosztotta őket a kényelmes fészkeléstől.
A régi madárvilágnak tán tizedrésze sem szeli a
magyar levegőt. Volt eset, hogy egy vadász száz fürjet
lőtt egy nap. A ragadozó madarak izgató fejedelmi lát
ványa is már-már egyre ritkább, egyre ritkábban lóg a
híg setheren egy-egy barna szárnyas, «mint pár szemöldök
Írott vonala».
Magyarország szegényebb lett. A jövő század tán
csak Orbis pícfwsokból vagy az élczlapok trágár rajzai
ból fogja ismerni Petőfi ifjúkori barátját a gólyát, —
kivel ő még «együtt növekedett)).
A magyar népéletnek kiegészítő része ekkor: a fecske
és a gólya. Most már mintha el-elhagyna bennünket a
fecske is, a dal kedvese, Istennek ez az okos szemű, vidá
man csicsergő kőművese. «Üres már a fecskefészek Itt az
eszterhéj alatt.»
Lakótársunk volt, szerény szegény életét a mienkhez
fűzve, a gólya,
A midőn jött, üdvözöltük,
A midőn ment, jót kívántunk,

mondja Tompa. Majd nemsokára, hiába enyhül a lég,
hiába vidul a határ: nem érkezik délszakról a régi hű
gólya, nem igazgatja meg ócska fészkét, végleg betelje
sülnek Petőfi szavai:
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Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek.

A modern alföldi városka is mindinkább elveszíti
sajátos jellegét és mindinkább hasonlít valamely buda
pesti külváros triviális részéhez.
Azonban már Petőfi előtt is akadt valaki, a ki az
Alföldet költői szemmel nézte: Gaal József. Már 1836ban, tehát hat évvel korábban, mielőtt Petőfi az arany
kalásszal ékes rónaságot magasztalta volna, festette
Gaal az Alföld képét. Az Alföld már az ő szemében is
mint Petőfiében, a szabadság jelképe, hol semmi sem
korlátolja végtelenre törő érzelmeinket, tehát úrnak és
szabadnak érezzük önmagunkat. Matthisson és mások a
svájczi jéghavasok felségét énekelték m eg; de akadt-e
egy, — kérdezi Gaal — a ki csak egy sorral is kiemelte
volna az Alföld szépségét? Pedig az Alföld, szerinte,
emelkedett érzelmű emberben költői gondolatot k elt: a
nádas, az el vágtató csikó, a legelő nyáj, a gémes kút és
a csárda. A délibábbal, mely Európában idegen és mely
mintha Árpádot követte volna Ázsia sivatagjairól a Ti
szához, — a természet maga költővé lesz.
Ha az Alföld Petőfi korabeli költészetéről szólunk,
arról, mennyivel festőibb volt régen, nem szabad a sok
ménest elfelejtenünk. Gyakori szép látvány — írja egy
művelt angol — a száz-kétszáz lovas ménes. Ez az első
idegen, ki a puszta szépségét teljesen méltányolta, egy
nagyműveltségű angol orvos, Paget, ki az időben járt
álmélkodva ebben a külföld előtt exotikus országban,
midőn Petőfi még gimnáziumi tanuló volt.
Nemcsak a kor volt poetikusabb, hanem Petőfi élete
körülményei is. Nem egy nagy város három-négy eme
letes tégla kaszárnyáinak egyikében növekedett, a sza
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bad természetet csak futólag, vasárnapi kirándulásokon
látva, nyolcz évig ugyanazon börtönszerű iskola lép
csőit járva. Nem egy modern téglasivatagnak egyhangú
köznapiasságában folyt le ifjúsága, hanem gazdag, sok
színű, habár gyakran Ínséges, változatosság k ö z t: falun,
kisvárosban, pusztán, hol vándorolva, hol tanulva; hol
katona, hol színész. Nem volt költőnk, ki annyit járt
kelt volna, annyi népréteggel megismerkedett volna,
annyit tapasztalt volna, mint Petőfi, ifjúkora első évei
ben. Fogékony lelke mohón magába szíttá nyugtalan,
izgatott vándoréletének tarka benyomásait, a fájdalom
mélyebben sújtotta, a gyönyör erősebben mámorosította, mint más halandót. Mint ő maga mondja, min
denüvé, minden Ínségében elkísérte a költészet.
Velem volt ő, mig a hazában
Bujdosva jártam, mint a vad,
És ittam a forrás vizéből,
S alvám a szabad ég alatt.
*

Az akkori politikai élet festői izgalmassága és naiv
közvetlensége pedig élénken szemünkbe tűnik, ha pél
dául olvassuk báró Podmcmiczky Frigyes emlékirataiban
a korteskedő hadjáratot, melyet 1847-ben Kossuth követválasztása érdekében megindítottak. Nagy hírre vergő
dött akkor a váczi kortestanya a Fehér Hajóban min
dig terített asztalával, a hol Pálffy Albert is gyakran
vendégszónokolt. Ha a gőzhajó Yáczra érkeztét mozsár
lövések jelentették, a korteshad Podmaniczkyval az
élén felszőrözve és darútollazva czigánybandával a hajó
hídhoz sietett, a megérkezőket üdvözölték, a nőket pedig
zeneszóra megtánczoltatták: a Fehér Hajóba érve Pod-
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maniczky kortes-szónoklatát mondogatta el, melyben
Kossuthot, mint megváltót, Krisztus Urunkhoz hason
lította.
Pesten is rendeztek Kossuth jelöltsége alkalmából
nagy kortes-körmenetet. A menet élén lovagoltak dísz
magyarban, keleti fényben, ragyogó paripákon Batthyány
Lajos, Kázmér és Ödön más mágnásokkal, utánuk há
rom ezer kortes és számtalan czigánybanda.1
Néhány hónappal később ennek az összegyűlt pesti
polgárságnak még lesz alkalma bámulnia az itt szereplő
grófok legbüszkébbjét. De mily változás! Nem ily dia
dalmi menetben, hanem este hatkor, őszi napon, amint
az Újépület egyik kapuja megnyílik s — vérfagylaló lát
vány! — papra támaszkodva, katonák között, előván
szorog sikertelen öngyilkosság után, sebektől vérezve,
a nemrég ünnepelt gróf, hogy a vesztőhelyre lépjen.
Ez a pestmegyei követválasztás, melynek decorativ
külsőségeit említettem, a magyar történet nagy sors
fordulatai közé tartozik. Azon az országgyűlésen, melyre
Kossuthot ily lázas korteskedés segítségével küldték volt
ki, Kossuth viszi keresztül a korszakalkotó reformokat,
melyekről Kölcsey átszellemülve álmodozott, melyeket
Széchenyi előkészített, Eötvös tépelődve óhajtott. Államférfiúi bölcsesség, mely bizonyít és meggyőz, nem volt
elegendő, nem volt elegendő a Deák bölcsessége sem :
egy geniális agitátorra volt szükség, ki a képzeletre
tudott hatni, ki gyors felfogással felismerve a párisi és
1 Podmaniczky szokott naivitásával elmondja, hogy egész
Pest bámulta a körmenetet, midőn pedig őt díszlován meg
pillantották, elragadva elkiáltották magukat a polgárok : Dér
liberale Báron ist ganz á la Sobri costümirt, bravó, dér Kossuth
soll leben!
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bécsi forradalmi jelenségek fontosságát, az ihlet lázában
magával tudta ragadni a közömbös és félénk szelleme
ket is.
Az 1847/48-diki országgyűlés hirtelen megvalósuló al
kotásai mindig Kossuth dicsőségét fogják hirdetni.
Kossuth szereplése az 1848-diki pozsonyi, az utolsó
rendi országgyűlésen matatja meglepően, mily nagy
lehet az egyéni erő hatása. Egy nagy akaratnak és ked
vező alkalomnak kellett találkozniok, hogy ily nagy
eredmények létrejöjjenek.
Korán elismerik.
Petőfiben minden rendkívüli: tehetsége, ép úgy mint
sorsa. E rendkívüliséghez tartozik, hogy őt nagy kezde
ményező létére is oly korán elismerték. «Drum bist du
als Profét zu ehren, Den tröstend die Natúr gesandt,
Und den das Wunder zu vermehren, die Menschen
freudig anerkannt», — mondja az osztrák költőnő, Betty
Paoli. Alighogy fellép, még vándorszínész korában, vagy
akkor midőn kezdő újságíró, huszonegy és huszonkét éves
korában elismerés és szeretet, sőt bámulat fogadja.
Abban az életkorban, midőn más költők ingadozva,
mint tűrt kezdők tapogatódzva, keresik önmagukat,
abban az életkorban Petőfit a hír már szárnyára veszi.
«A nép kegyencze vagy», énekli róla Losonczy László
1844-ben, midőn Petőfi huszonegy éves. «A halhatatlan
ság virul neked», írja a következő évben egy Petőfi Sán
dorhoz czímű költeményben Greguss Ágost és a magyar
Bérangernek nevezi. Lisznyay Kálmán pedig ugyanabban
az évben egy dithyrambikus költeményben Anakreon
unokájának nevezi. «Zengd tovább a nagy Alföld síkjait,
A tősgyökeres népéletnek titkait.»
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De nemcsak mellette álló költőtársai dicsőítik, hanem
a kritikusok is. Petőfi még kezdő, alig jelent meg tőle
néhány vers, midőn a Garay János szerkesztésében meg
jelenő Regélő Pesti Divatlap 1844 január havában így
ír róla : «A lyrai pályán valamennyi felett, kik 1840
óta léptek fel, kiemelendő Petőfi Sándor. Az ő költemé
nyei, több álnév alatt, saját meglepő jelleműek, mélység
és világosságban egyaránt kitűnők; úgy tetszik, hogy
akár az örömet jó humorral, (csakhogy itt őrizkedjék a
soktól) akár a szenvedést győzi fájdalommal, szóval
neki olly életének kell lenni, hol közel van hozzá minden
költői anyag s nem kell zaklatni a phantasiát képekért
s érzése kért».
Ugyanez évben a huszonegy éves Petőfinek egy
népies dalára Egressy Béni már melódiát készített. Az
ugyanakkor megjelenő Versek-ről a Pesti Divatlap így
szól: «Valóban nem lehet csodálni, hogy Petőfi most
már a szépet és jót méltányolni tudó honleányok és fiák
előtt közkedvességben áll». Ugyancsak ez évben, 1844ben jelenik meg A helység kalapácsa. «Jelen munka, —
olvassuk az Életképekben — az eddigi dolgozatairól di
cséretesen ismert szép tehetségű szerzőnek, első önállólag
kiadott szerzeményéül jelenik meg, mellyben az olvasó
az élethű s költői szeszélyes leírásokban bő élvezetet ta
lálandó
Deczemberben a Pesti Divatlap a következő hírt közli:
«A napokban Vörösmarty, Vachott Sándor s e lap szer
kesztője előtt olvasá föl Petőfi legújabb nagy költemé
nyét, illy czím alatt: János vitéz, s ezen, irodalmunk
ban még eddig szokatlan modorú népmese szép költői
kidolgozása mindnyájunk tetszését nagy mértékben meg
nyerő. Magas phantásia, sajátos népi elem, meglepő
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regényes irány bélyegzi az egészet, s ezen kalandoros
csodás mesében költő annyira eltalálá a népies nyel
vet, s mese-előadási modort, hogy azt mind a művelt
közönség, mind a köznép nagy gyönyörrel fogja olvas
hatni. — Petőfi ez új műve nemsokára sajtó alá kerülend, s biztosan merjük állítani, hogy nagy tetszésben
részesülendő
Igaz, hogy az év végén nagyot csattan az ostor — a
Petőfinek nagyon is csiklandós bőrén, a mennyiben a
Honderű megtámadja a Versek-et, de a támadásban
mennyi az elismerés, a méltánylás a kezdő Petőfivel
szemben! Jeles tehetségnek mondja Petőfit, ki hivatva
van koszorúsaink elsői közt egykor helyet foglalni: dús
vénája, jeles tehetsége és hivatottsága van a költészetre.
Kevés kezdő huszonegy éves költője van a világiro
dalomnak, kit így fogadtak. Mily megvetéssel szól pél
dául az első rendszeres magyar irodalomtörténet szerzője,
Pápay Sámuel, Katona József Bánk bánjáról! Mily hamiskodó ellenszenvvel nyilatkozik Kazinczy a Zalán
futásáról! Mily haraggal Berzsenyi Vörösmartynak
«kannibáli» A két szomszéd váráról!
Nem kell gondolnunk, hogy tán külföldön az irodalom
virágkorában rögtön felismerik a nagy lángelméket.
Klopstock azt írta a fiatal Goethéről, hogj nem tud
németül! Nagy Frigyes, a franczia irodalom bámulója,
Goethe első remekét, a Goetz-drámát «undorító sületlen
ségnek mondja. Goethe első lyrai költeményei, melye
ket a világirodalom legnagyobb remekei közé sorolunk,
megjelenésükkor elvesztek a lyrai termelés hangzavará
ban. Az emberek nem értik meg mindjárt a lángelme
újságát.
A szépirodalom akkor aránylag jobban érdekelte az
Riedl Frigyes : Petőfi Sáudor.
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embereket mint m a : a létért való küzdelem nem volt
oly heves és kérlelhetetlen, a színház, művészet több
helyet foglalt el.
Mi magyarázza Petőfinek ezen gyors sikereit?
A következő körülmények: Petőfi jókor jött. A sors
már bejelentette őt. A talaj eló volt készítve a népies
irány felkarolására. Ö tehat költészetének irányával meg
felelt kora hajlamainak. Lángelméjével fölülmúlta kor
társait, de irányának csírái mar meg voltak kortársai
lelkében. Azonkívül még egy, más körülményt kell meg
figyelnünk. A hetilapok akkor kezdtek terjedni és hatni,
midőn Petőfi fellépett: Petőfi maga egy kedvelt heti
lapnak, a Pesti Divatlap-nak segédszerkesztője v olt: ő
némileg bent volt a hirosztó társaságban, és így nem
fogunk csodálkozni, hogy neki, mint a franczia kifejezés
mondja: jó sajtója volt. A kor különben is szépirodalmilag volt hangolva, és különösen fogékony volt azon
nagy eszmék iránt, melyeket Petőfi oly megkapoan es
könnyen érthetően megénekelt.
Oláh Károly Dunavecséről egy levelében 1844-ben
írja, hogy Petőfi népdalait daloljak még a fonohazban
is. Igaz, hogy voltak elég éles és rikoltó, eltero hangok:
de úgy mint Petőfi nem igen volt eletében soha közöm
bös, úgy nem is tapasztalta a közönyt: támadjak vagy
dicsőítik, de nem hallgatják el. Politikai szereplése a
márcziusi napokban még növeü hírnevet: Szegeden mar
1848 áprilisában van Petőfi-utcza.
Szendrey Júlia.
Volt egy büszke, szép, szellemes, gazdag tizennyolcz
éves úri leány. Előkelő fővárosi nevelőintezetben tanult.
Sokat olvasott, kivált az akkor híres regényeket, így
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George Sand-nak exaltált szenvedélyes regényeit. Ro
mantikus hajlamait táplálta lakóhelye : régi középkori
várkastélyban lakott, melynek ugyan már düledező
tornyai még mindig gőgösen tekintettek le a festői
völgyre. Itt álmodozott a fiatal leány, ki nemcsak szép,
de valódi költői teremtés volt, nevette udvarlóit és exal
tált álmaiba merülve várt, várt — a boldogságra.
És volt egy fiatal obsitos katona, ki már sokféle
pályán megfordult, vándorszínészkedett1 is már vagy
két évig, azután író, szerkesztő, költő : lelkének ellenáll
hatatlan heve, valami belső nyugtalanság világgá űzte
és kereste, kereste — az ideált.
Ez a fiatal leány és ez a legény 1846 szeptember 8-án
találkoznak. Ök egymásnak voltak teremtve, a természet
mintha az ifjúra, a szenvedések emberére gondolt volna,
midőn a leányt így alkotta meg, — egymásnak voltak
teremtve, de csak egy forró szerelmi nyárra : az ősz már
nem nekik való évszak lett volna.
Szendrey Júliának apja, Ignácz 2 vagyonos jószágigazgató volt gróf Károlyi Lajos erdődi uradalmában.
1 A színészet páthosa alatt mennyi nyomor! A nagy hang
mellett mennyi trivialitás és nyerseség! A nyomor és a nyegle
ség komikuma. A színpadot és az élet színpadját folyton össze
tévesztik, átviszik az élet durvaságát a színpadra, a színpadi
páthost pedig az életbe. Ebben van a színészet komikuma és
tragikuma egyszerre.
Ebben az iskolában járt Petőfi. A katonaélet nélkülözései
után a vándorszínészéi. X)e e léha dologkerülők közt vannak
nemesebb alakok: szerencsétlen ideálisták, mint Arany és Petőfi ,
kiket a drámai költészet és hazafisági eszmény csalt ide : ön
feláldozó, resignáló tehetségek, kik fel akarják magukat küz
deni . .
2 (Juha apja és a költő között 1847 máj. 16-án lefolyt je
lenetről ) : Petőfi szemébe könnyek tódultak azon heves jelenet
14*
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Mint író is működött, de nem a szépirodalom terén,
mely iránt nem volt érzéke. Büszke, zárkózott ember
volt. Felesége iránt úgy látszik hideg volt.1 Leányát,
Júliát némi gőggel szerette.
Júlia is büszke volt, de a mellett szeszélyes és
makacs. Az erdődi várban úgy uralkodott, mint valami
Károlyi comtesse. Exaltált volt, és ez is közelítette őt
Petőfihez, ép úgy mint romantikus hajlamai.
Szeretett feltűnni, de társaságban szűkszavú volt,
mint hiú emberek vigyáznak minden szavukra, mert
nem akarnak valami gyengeséget elárulni. A szabad
ságért és a forradalomért rajongott: 1848-ban a Nem
zeti Színházban egyszer vörös jacobinus sipkában jelent
meg. Fekete szeméből valami elbűvölő szenvedély
sugárzott: kissé kancsal volt, — beszéli Jókai — de
kénytelen hozzátenni, «neki ez jól állott*.
Mi magyarázza a leány magatartását?
Júliának érdeklődése már eleve fel volt keltve Petőfi
iránt, ki előtte már némi írói glóriától övezve jelent
alatt, mely közte és az apa közt lefolyt. E könnyeket értjük.
Eddigi élete úgy tűnt föl előtte, mint a meg nem érdemelt
szenvedések lánczolata ; most egyszerre a kálvária-járás fájdal
mai közt a sors azt mondta neki : Vége a nyomornak, itt a
felszabadulás, a béke, a boldogság! Szenvedélyes lelke, izzó
képzelete már-már valami tündérországban látta magát, és most
mindez összeomoljon és ő mint a régi Petőfi ismét a szenvedé
sek országútját járja?
1 Hellebrant Árpád, Szendrey unokájának, Gyulai Aranká
nak férje családi adatokat gyűjtve, megkérdezte többek közt,
mi volt feleségének családi neve. Az öreg úr ezt készségesen
elmondta. Később azonban rájött Hellebrant, hogy a tollba
mondott név nem feleségének, hanem egy leánynak neve, kinek
Szendrey fiatal korában erősen udvarolt.
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meg. Személyes érintkezésben azután csakhamar meg
nyerte Júlia tetszését: Petőfiben némi érdesség mellett
sok szeretetreméltóság volt, társalgása pedig (ha meg
volt az ihlet) csupa szellem és tűz. Midőn aztán, első
találkozásukra tizenegy nappal Petőfi Papp Endrével
és Riskóval meglátogatja az erdődi várat, hat órai ott
tartózkodás után: — a leány is meg van fogva. Egyik
legbizalmasabb barátnéjához, Térey Marihoz intézett
levelében, melyet csak halála után adtak ki, Juha a
maga módján el is mondja ezt. Az a Petőfi — szerinte —
gonosz egy fiú, oly szenvedélyesen tud az emberre nézni,
hogy az úgyis tüzes szív fellázad az ész ellen. «Ha nem
ismerném magamat jobban, azt hinném, hogy szerelmes
vagyok.»
És a leány megkezdi Petőfivel szemben a rendes
szerelmi játék ot: maga még nincs elhatározva, de
azért kaczéran vonzza-ereszti, hívja és tartózkodik,
elutasítja és reményt kelt benne ; megtesz mindent, a
mit tesz a kaczér odaadás, melynek külső alakja a
tartózkodás.
Valójában azonban mily két egyforma láng csap itt
egybe az égnek!
így mint most, Petőfi belseje se volt még felkavarva.
Ez volt a nagy, az életet eldöntő szenvedély.
Mi hódította meg a büszke, gazdag, előkelő leányt?
A leány észrevette a férfi egynéhány fonákságát, tudta,
hogy szegény, hogy mészáros fia, hogy pályája bizony
talan ; de úgy a mint abban az időben például liszt
Ferencz zongorajátékával, úgy hódított Petőfi női szíve
ket költészetével.
De a hódító Liszt a zenének, a kezdő Petőfi a költé
szetnek szárnyain csak a fogékony nőket tudta elragadni.
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Hyen volt Júlia: élénk irodalmi érzéke volt, sőt írói
hajlama és némi költői tehetsége is. E fajta nőkre a
költői hírnév mindig élénk hatást tett.
Költészete Petőfit különben nemcsak rajongó olvasói
képzeletében, hanem valósággal is megszépítette. Jókai
szerint egész lénye, megjelenése komor, zárkózott volt,
nem barátságos. «Ámde mikor ezt a rideg arczot a költé
szet lángja megvilágítá, mikor egy költeményét el
szavalta, akkor minden vonásában kigyulladt a lélek:
tekintete sugárzott, alakja megnőni látszott, szobor
szerűvé alakult; ilyenkor a ki látta, hallgatta, belé
kellett szeretnie: férfit és nőt magával ragadott.*
Midőn bemutattak Juhanak a bálteremben a már
híres fiatal írót, és a leány kaczérkodó hiúsággal fogadta
a szaggatott, szenvedélyes udvarlást, nem sejtette, hogy
sorsa eldőlt, nem sejtette, mennyi boldogság és mennyi
boldogtalanság lesz e nap következménye. Nem sejtette,
hogy belép ezzel az irodalomtörténetbe, a halhatatlansagba, a Beatricék, a Laurák körébe. Nevét felkapja az
örök hír, de majd mennyi szenvedés árán! Az irigység,
a kíváncsiság megfigyeh minden tettét, minden szavát;
minden levelét megőrzik, hogy bizonyítékot szerezzenek
ellene, és midőn eltéved, tévedéséről könyveket írnak, a
legnagyobb magyar költő, Arany pedig haragjának izzó
bélyegét nyomja e szép fehér homlokra.
Nem lett volna-e boldogabb sorsod, ha vidéki köröd
ben maradva, a szatmármegyei udvarlók egyike vitt
volna békés kuriajaba feleségül? Bizony majd meg
fogod tudni, mennyire igaza volt Sándorodnak, midőn
azt írta a hírnévről, hogy az szivárvány, a napnak
könnyekben megtört sugara.
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Márczius 15.
E nap Petőfi napja. Ha e napot a történeti kritika
szempontjából nézzük is : ha kihámozzuk a sok valódi
és állítólagos résztvevő tanúvallomásai közül a valódi
tényállást és a valódi indokot, akkor is kimagaslik
Petőfi jelentősége.
Petőfi energiája és lelkesedése nélkül nincs márczius
15-dike.
A márcziusi ifjakat a párisi februári forradalom
lelkesítette. Páris volt a forradalmi földrengések köz
pontja. A rengés hullámgyűrűje márczius 13-án elérte
Bécset. A bécsi forradalomnak s Metternich kikényszerített bukásának hírét a pozsonyi gőzhajó márczius
14-dikén késő este hozta Pestre.1 E hír rendkívül
fokozta az ifjúság izgalmát.
A bécsi forradalom hasonlított a magyar márcziusi
mozgalomhoz, mert hasonló helyzetek hasonló ered
ményt szülnek. Bécsben három oly factor működött
közre, mely nálunk is h atott: a februári forradalom
gyújtó példája, az egyetemi ifjúság liberalismusa és
Kossuth tűzkanócz-rhetorikája.
1 Jókai ugyan azt mondja, hogy a bécsi forradalmat nem
ismerték (Vahot Imre is kiemeli azt), de ez téves. Tizen
negyedikén este már ismerték (Pesti Hírlap). Jókai felfogásával
szemben bizonyít Kléh István, a ki A p esti forra d a lom történ ete
1 8 4 8 -b a n czímű munkájában írja : «Esti tíz órakor (márczius
14-dikén) megérkezett a bécsi esemény hírei). Ugyanígy nyi
latkozik Zerffi Gusztáv is : «Miután a bécsi forradalom híre
márczius 14-dikén későn estve a gőzhajó megérkezése után
mindenfelé elterjedt, az Ellenzéki Körben és Fiiinger kávéházá
ban még azon éjjel gyűlések tartattak#, ( M d r liu s 1 5 -d ik e 1 8 4 8
P e s t e n ) . — Degrének fodrásza reggel már elmondja, hozzátéve :
mi ellen csinálhatnánk mi forradalmat? (Igaz, hogy a fodrá
szok — Figaró itt, Figaró ott — mindig hírvivők voltak.)
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Négy vennyolcz órával előbb semmint Petőfi a lelkese
dett és kiváncsi tömeg előtt szavalta a Talpra magyart,
Pécsben az egyetemi hallgatók nagy csoportokban az
országbáz elé vonultak. Az izgalom nőttön-nő. Az utcza
teli emberrel. Az egyetemi hallgatóké a vezérszerep:
előttük mondja el Fischhoff rajongó beszédét, melyet
így fejez be : «Éljenek a magyarok.*
«De csak midőn egy egyetemi hallgató — így ír
a jeles történetíró Springer, Osztrák történetében —
Kossuth márczius 3-án tartott pozsonyi beszédét felol
vasta, csak akkor fokozódtak a politikai szenvedélyek,
csak akkor kaptak lábra a valódi forradalmi óhajtások*.
A rendek a császári Burgba sietnek, hogy a polgárság
óhajait a kormány teljesítse. Albrecht főherczeg azon
hirtelenében megengedi, hogy a bécsi belvárost a nem
zetőrség őrizze. Ezzel megpecsételte a régi Ausztria sor
sát. A forradalom győzött, este 9-kor lemondott az ál
talánosan, még az udvari körökben is gyűlölt Metternich.
A következő órákban eltávozott Bécsből Albrecht fő
herczeg, Metternich, Windischgrátz és Bécsbe jött he
lyettük Kossuth és Batthyány, a pozsonyi küldöttség
élén. A következő napon, márczius 14-dikén a főherczegeknek és osztrák minisztreknek ijedt conferentiája
megadja, a mit az nap a népgyűlés főóhajának mon
dott : a sajtószabadságot.
A márcziusi 15-diki események igen meglepők. A
magyar történet egyik fordulójához ért. Egy évszáza
dos intézményt, melyet az állami biztonság, az egy
ház és az erkölcs pillérjének tekintettek, egyszerre,
váratlan néhány perez alatt hivatalosan eltörölnek.
A sajtó szabaddá lesz, íme felkel rabágyából — a mint
Vörösmarty ekkor írja — a lenyűgözött gondolat.

A magyar forradalom eme küszöbén Petőfi alakja
magaslik ki.
A márczius 15-diki mozgalom tárgyilagosan tekintve
voltakép nem egyéb, mint egyetemi hallgatók és fiatal
írók zenebonája.
A mi délelőtt történik, szavalások, egy nyomda meg
lepetése és két rövid nyomtatvány hirtelen kinyomatása — mindez voltakép csak egy nagyobb méretű ta
nulói csíny, egy kis rendőri kihágás. De a délelőtt tör
téntektől lángra gyúlva a kezdeményezők merészebbek
lesznek, és délután már elhatározó fordulat történik,
melynek aztán óriási hatása van.
Az események váratlanoknak látszanak, de igazában
már elő voltak készülve az emberek lelkében. Délután a
competens hivatalos testület, a helytartótanács megijed,
fejét veszíti és a conservativ párt nagy haragjára mint
egy elhirtelenkedve enged, hivatalosan is kimondván a
sajtószabadságot. Pedig, mondja egy aulikus politikus,
elég lett volna a szomszéd kaszárnyában indulót fuvatni:
az egész tömeg szétszaladt volna és vége a mozgalomnak.
A következő felvonás a városházán játszódott le
három órakor. A mi ekkor a városházán történt, az talán
az első forradalmi jelenet Magyarországon a Dózsa láza
dás óta.
Mennyiben forradalmi?
Megtörténik ekkor, a mi még nem történt nálunk,
hogy a néptömeg hivatalos helyiségbe tódul, melyből
különben ki van zárva és kikényszerít a tanácsosoktól
egy neki tetsző határozatot. A városi tanács megnyitotta
tanácskozó termét a követelő sokaság előtt, melyet az
előtt oda be nem eresztettek. Petőfi is felszólalt. A czél
az volt, hogy a városi tanács is írja alá a tizenkét köve
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telményt, közte a sajtószabadságét is. Az egyik tanácsos
a rendes kibúvót kereste: más alkalomra akarta a
döntést halasztani, vagyis hivatalos nyelven szólva:
ajánlta, hogy a kérdést még tanulmányozzák, tanács
kozzanak még róla. Egy hang közbeszólt: hisz a nemzet
már ötven év óta tanácskozik.
Mily szokatlan látvány! A tanácsterem zsúfolva zajongó sokasággal, lucskos, izgatott alakok sáros csizmák
ban a padokra és asztalokra állnak, feldöntik a tentát a
zöld posztón, hadonásznak, kiabálnak, követelődznek,
míg kívülről a térről félelmetes zúgás hallatszik, — az a
birkatürelmű tömeg, mely mindent eltűrt, most végre
akar !
A mint azután az immár városi pecséttel ellátott,
aláírt kérvényívet az ablakon át megmutatják a künnálló
várakozó ezreknek — viharos helyeslés hangzik fel.
«Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz
az úr!»
Bem és Petőfi.
1848 november elején egy különös vendég érkezett
a pesti István szállóba, mely a mai Akadémia-palotával
szemközt épült. Kicsiny, rút, öreges ember volt, kalrnukarczczal, nehézkesen biczegett, jobb lábát maga után
vonszolta. ((Meglehetős majom ember», írta róla Arany.
Kulacsot lehetne pofacsontjára akasztani, — így festette
Petőfi. Magyarul egyáltalán nem tudott, németül komikus
lengyel kiejtéssel beszélt.
Bármilyen jelentéktelennek látszott is a kis idegen,
a magyar fővárosban meglepő gyűlölet fogadta. Alig hogy
megérkezett, egy fiatal ember, «a lengyel szabadság
hősök egyikeo, — Kolodziejski Xavér volt a neve, — mint
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a «Márczius Tizenötödiké)) czímű napilap jelentette, va
lami ürügy alatt belépett az idegen vendég Istvánszállóbeli szobájába, két lépésnyire közeledett hozzá,
hirtelen pisztolyt rántott elő és rálőtt, a golyó azonban
az állkapocsban megakadt. «Kár hogy nem találta, írta
a Márczius Tizenötödike, az a napilap, melynek Petőfi
egyik főmunkatársa volt.
A merénylőt, ki a szánalmas öreg embert agyon
akarta lőni, csakhamar törvényszék elé állították. «Azon
ban — írja ugyancsak a Márczius Tizenötödike — a
szabadság igaz bajnokai megvédték vala e szegény ifjút.»
Roppant néptömeg foglalta el a tért, a hol a merénylő
fogva volt, folyton azt kiabálva: «éljen Kolodziejski!»
Az ifjú merénylő valóságos búcsújárás tárgya volt. Né
hány nap múlva a merénylőt, ki oly sokaknak rokonszenvét vívta ki magának, valóban szabadon is bocsátot
ták, hisz az egyik hírlap szerint a «bosszúálló igazság*
vezette karját, midőn az öreg kalandorra támadt.
így fogadták Magyarország fővárosában azt a férfit,
kit Petőfi rövid idő múlva a dicső Hunyadi Jánoshoz
hasonlít majd, ezt énekelvén róla : Te mentetted meg a
magyar hazát; így fogadták azt, kinek néhány héttel
később Kossuth Lajos azt írja egy levélben: «ön a leg
első Európa élő hősei közt. Tisztelem mint atyámat;
az Ön dicsősége örök a történelemben.*
Nagy, fényes múlt volt az öreg lengyel mögött, és
nagy fényes jövő várt reá azon néhány hónap alatt,
melyet a sors neki még élni engedett.
Petőfinek szenvedélyes, szeretetre, sőt imádásra hajló
lelke három élő lényt istenített: Szendrey Júliát, Jókait
és Bemet. El kell ismernünk, hogy mind a három rend
kívüli egyéniség: érdekes és delejes erővel vonzó.

A legnagyobb jellem köztük Bem. Bemet állítólag
Szirmay Pál szólította fel Karlsbadban, hogy vállaljon a
magyar szabadságháborúban kommandót. Bem vállalko
zott és Bécsnek indult. Mivel ott épp forradalom volt,
mindjárt Bécsben rekedt, és hevenyében a város védel
mét vezette a császári katonák ellen. A mint maga
elmondja, várta a felmentő magyar sereget, de az nem
érkezett meg. A bécsi forradalom leveretése után Szontágh
Pál segítségével megmenekült és folytatta útját Pestre.1
A mint megérkezett, általános volt a kiábrándulás.
Nemcsak hogy nem tetszett a honvédelmi bizottságnak,
de nevetségesnek tűnt fel.
És valóban talán még nem volt soha hadvezér, kiben
a külső megjelenés és a belső érték oly rikító ellentétet
alkotott volna.
Ennek a «polyák táti»-nak adták a leggyöngébb
sereget: rosszul ruházott, hiányosan felfegyverzett és be
nem gyakorolt ujonczokat; hevenyében készített ágyúkat,
melyeket a képzett orosz és osztrák tüzérek ethnographiai
curiosumnak tekintettek. Ezt a kezdetleges hadsereget
nagyobb számú és sokkal jobban szervezett ellenség ellen
kellett vezetnie rendkívül kemény télen, jeges hegy
szorosokon és hómezőkön át, melyeknek vakító fehér
ségén a vércseppek mint rubintok tündököltek.
A csudáknak egy egész sora következett: Bem hősi
lelkét és nyugtalan energiáját át tudta önteni seregébe.
Bem nagy sikereit magyarázza az, hogy különös hadvezéri
tehetsége ép megfelelt annak a helyzetnek, melyet Erdély
ben talált. Kis seregével nem a nagy nyílt csatákat ke
reste, melyre tán nem is volt genieje, hanem a kitünően
1 Szontágh Pált Haynauék azután halálra ítélték e miatt.

kieszelt, merész, váratlan támadásokat. Majdnem min
dennap máshol van. Néhány heti hadjáratából meg
lehet tanulni Erdély egész földrajzát. Nyugatról keletre,
keletről délre hajtja diadalmas útján az ellent. Rövid idő
alatt elfoglalja Kolozsvárt, Szebent és Brassót. Az
osztrákok nem is bírják felfogni, hogy egyszerre csak
kiszorultak Erdélyből: vezérüket, Puchnert árulással
vádolják. Pedig ő nem tett egyebet, mint a Kriegsschule
elveit alkalmazta, csakhogy ez a dilettáns lengyel nem
akart a Kriegsschule elvei szerint támadni!
Bemet forradalmunk nemegy kiváló alakja fölé emeli
az a ritka erénye, hogy hiúságot nem ismert, kitünteté
seket nem keresett. Fanatikus kötelességérzet működött
benne, kötelességének elsősorban azt vallotta: győzni
kell! «A hadvezér megtestesült típusa», mondja emlék
iratában vezérkari tisztje, Bauer őrnagy.
Izgalmas gyönyört talált abban, ha életét vakmerőén
koczkáztathatta. Szászváros kétségbeesett védelmében,
melyben Petőfi is részt vett, lovagló ostorával kergeti el
a meglepett osztrák tiszteket az ágyúk mellől. Bemben is
megvolt az oroszlánbátorság, mint Görgeiben, csakhogy
Bemben megvolt az oroszlán nagylelkűsége is.
Bem és Görgei talán a világtörténetnek utolsó jeles
hadvezérei, kiknél a csatában még személyes bátorságuk
érvényesült. A mai időkben a hadvezér szerepe megvál
tozott : már nem vágtat lován az ütközet véres kavaro
dásában az ellenséges katonáknak, mint Bem és Görgei.
A mai hadvezér tíz kilométernyire a csatatértől, mint
egy irodafőnök, telefonok, Marconi-készülékek és sürgöny
kopogók közt fogad híreket és oszt parancsokat.
Görgeinek különben az az előnye volt Bemmel szem
ben, hogy több volt benne a hideg ész, a helyzet iránti
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érzék. A melegebb Bemet néha félrevezette képzelete és
vérmessége. A Görgei phantasiája inkább csak topographiai volt. Jellemző mind a kettőre, hogy chemiával szerettek foglalkozni.
Mint a szerelem daemoni ereje Szendrey Júliához,
úgy vonzotta Petőfit a tehetség rajongó bámulata
Bemhez.
Mi magyarázza ezt a feltétlen hódolatot a daczos,
ingerlékeny, kritikus Petőfiben, ki eddig magyar had
vezéreivel rútul összeveszett? Petőfi Bemben mindenek
előtt a világszabadság dicső harczosát látta. Bem nem
csak egy népnél, nemcsak Lengyelországban, hanem
Portugáliában és Bécsben, most pedig Erdélyben harczolt «a százszor szent égi szabadságért*.
Elbújhat Napóleon is mögötte, — ezt fejtegette
Petőfi egyszer Yahotnak — mert Bem nem önző vagy
hiú érdekért, hanem az egész emberiségért harczol.1
Fokozta Petőfi rokonszenvét, hogy Bemben nemcsak
diadalokban gazdag, elsőrangú katonát, hanem szellemes,
élénk, világlátott barátot is talált. Bem maga is író volt
és eltérően azon magyar hadvezérektől, kikkel Petőfi
eddig találkozott, élénk érzéke volt a költészet iránt.
Ő a világot nemcsak katonai, hanem bizonyos költői
szemmel nézte. Petőfi le is fordította számára azokat a
költeményeket, melyeket az erdélyi hadjárat alkalmából
írt. Bem igen nyájasan fogadta és megszerette a fiatal
k öltőt: felismerte benne nemcsak a tehetség, hanem a
nagy, szenvedélyes szabadságszeretet tüzét is. Felismerte
1 A Vahot által közölt párbeszéd tele van amplificatióvab
de úgy hiszem, van igaz magja. ( V a h ot I m r e : P e t ő fi S á n d or
élete és m ü v e i. Budapest, 1884. 58 1.)
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benne a rokon, nagylelkű, eszmékért életét is feláldozni
kész jellemet. Enyelgett vele, mint a vén oroszlán az
oroszlánkölyökkel. Tudta, hogy a familiából való. Petőfi
azután hálás volt, szeretettel viszonozta a szeretetet, és
ki tudott volna úgy szeretni, mint Petőfi?
A segesvári csata.
Megérkezett a
utolsó napja volt.
szet még egyszer
nagy költője elé.

végzetes nagy nap, mely életének
Eagyogó, forró nyári nap. A termé
kiontotta kincseit eléje, a természet
A levegő tele volt illattal es nap

fénnyel . . .
A segesvári csata nem volt nagy csata, de a leg
vérengzőbb csaták egyike. Az üldözés a csata végén
tömeg-mészárlássá fajult. A magyar halottak százalék
száma égbekiáltóan n agy: az oroszok néhány embert
veszítettek, míg csupán azon útszéli honvédsírok, a
melyek egyikébe Petőfit is temették, négyszáz honvéd
holttestet rejtenek magukban, tehát az összes résztvett
magyarságnak egytized részét!1
Mi magyarázza ezt az aránytalan nagy veszteséget,
a magyar sereg egy jelentékeny részének összekaszabolását?
Mindenekelőtt arra kell gondolnunk, hogy a magyarok
háromszoros túlerővel állottak szemben, pedig a magya1 A milleniumi A m a g ya r n em zet történ ete szerint (X. köt.
357.1.) 1030 magyar vitézt temettek el a csata után. Minthogy az
orosz veszteség hivatalos adat szerint csak 41 ember volt, min
den orosz halottra 24 magyar halottat kellene számítani. A mé
szárlás ezen statisztikája azonban tú lzott: magyar részről alig
esett el ennyi katona.
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rok támadtak. Honvédeink különben már a csata előtt
sem mutatták azt a bizalmat és elszánt jókedvet, a mely
máskor Bem zászlaját kísérni szokta : ezúttal lehangol
tak, kedvetlenek voltak, nevetés, ének és tréfaszó nélkül
vonultak Fejéregyháza felé. A disciplina sem volt elég
erős : egy csapatvezér egyszerre csak eltűnt, és feltűnő
vigyázatlanságokra is volt példa: a közeli gázlót és hidat
nem szállták meg, a mi megbosszulta magát, mert az
orosz lovasság rajtuk átkelve a csataveszteség csapását
még fokozta.
Mi volt Bem czélja? Meg akarta támadni Lüders
orosz csapatait Segesvárt, míg azok el vannak szigetelve,
mielőtt egyesülhettek volna, más, nem távol működő
hadtestekkel.
Meglepő! Hogyan követhetett el Bem, a gyakorlott,
jeles hadvezér, a váratlan támadások nagy mestere ilyen
hibát?
E kérdés nincs teljesen kiderítve : úgy látszik, — ez a
legtermészetesebb feltevés — nem értesült az ellenség
nagy hadi erejéről. Az eredmény katasztrofális volt.
Mint az egész magyar történelemnek, úgy a sza
badságháborúnak is végzete volt a vezető főemberek
versengése. Csak megvetéssel olvasom a hadügyminisz
ter levelét, — írja Perczel generális a kormánynak.
Igaza van Aranynak:
. . . Az erőt ásta benső féreg :
Büszke, szenvedélyes, versengő vezérek.

Tán senki sem szenvedett ez ősi átoktól többet
Bemnél. Kazinczy Lajos tábornok (a költő fia) nem siet
Bemhez tízezernyi seregével, mert nem akar idegen
kalandornak engedelmeskedni ; báró Kemény Farkas

225

pedig dicsekszik, hogy rászedte a tátit, midőn Bem tudtán
kívül katonákat visz el tőle. Ugyancsak Kemény már a
segesvári ütközet előtt kiadta a jelszót: «Ne segítsük a
polyákot!»
Hogyan győzhettünk volna, ha vezéreink azzal dicse
kedtek, hogy (nem az ellenséget!) tulajdon genialis fő
vezérüket szedték rá?

Riedl Frigyes : Petőfi Sándor.
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X V n . BEFEJEZÉS.
Petőfi költészete nemcsak egy nagy egyéniségnek,
hanem egy nagy kornak tolmácsa, a melyben Magyarország világtörténeti sorsának fordulóján állott. Úgy
gondolom, Petőfi érdekessége a jövő évszázadok, a jövő
évezredek előtt nemcsak művei szépségében, hanem még
abban is rejlik, hogy ő a nagy magyar nemzeti válság
nak, annak az életre-halálra való harcznak kifejezője,
melyet mi azután több mint félszázadon át utolsónak
gondoltunk. Mi édes csalódásba merülve, az utolsó tizen
két századon eltekintve, azt hittük, hogy történeti utunk
legnehezebb, legveszedelmesebb részén már túl vagyunk.
Arany Jánosnak van egy költeménye, melyben leírja,
mily nehéz feljutni a hajdani Volgamenti Nagy-Magyarországnak viruló fennsíkjára. Tornyosuló sziklafalak, hol
felbukkanó, hol meg sülyedő szirtek köröskörül: sem
ösvény, Bem vadcsapás, csak út, melyet vaskapukon át
a zubatag vájt ki, mélyen lent a sötét völgyfenék. De a
zord héjon belül szelíd tartomány nyűik: méh zsibong,
száz nyáj # kolompol az enyhe nyárban a fennsíkon;
tiszta a víz, zamatos a fű.
Ilyenféle utat kellett a magyar nemzetnek is járnia.
Igen, a magyar nemzetnek ezerkétszáz éven át meredek,
zord hegyi szoroson kellett átkelni. Mily roppant nehéz,
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mily halálra fárasztó egy feladat! Mily tátongók az
örvények, jobbról-balról, mily fenyegetők az északról
szakadó hólavinák! Mintha a teher mindig súlyosabb,
mintha az út mindig meredekebb, mintha az akadályok
mindig ijesztőbbek lettek volna.
És azt képzeltük, hogy már feljutottunk a zord
hágón át oly felföldre, a hol immár számos forrás dúsabb
növényzetet táplál. A többi útrészlet — úgy reméltük —
könnyebb lesz: oly megrendítő krízisek, mint a minő
Sajó, mint a minő Mohács és Világos volt, oly halálosan
veszedelmes korszakok, mint a minő a Lipót absolutismusa, már többé nem térnek vissza soha. A következő
századok közszelleme mindinkább az áldásos béke hódí
tását fogja elősegíteni az erőszakkal szemben: kis
nemzetek mindig kevésbbé lehetnek majd prédái a
nagyoknak.
Oly gyászos nagyszerű halál, hol a temetkezés felett
Európa népei könnyezve veszik körül a sírt, melybe egész
nemzet sülyedt el — lehetetlen a jövőben.
Küzdöttünk és bízva bíztunk, a mint ezt egy nagy
költőnk tanította.
Annál iszonyúbb volt a kiábrándulás.
Elérkezett a katasztrófák katasztrófája, a minőt az
újabb világtörténelem nem tud felmutatni.
Mi nekünk most Petőfi?
Petőfit mindenekelőtt kora képviselőjének tekinthe
tem. Annak a lelkes kornak tanúságai nem múlnak el,
mint a hogy egyáltalán a szellemi erők nem vesznek el
(úgy mint a fizikaiak sem).
Az a szellemi energia, mely akkor nagy vezető férfiak
lángszózatára felgyülemlett, tovább fog hatni az okozati
kapcsolat hosszú lánczolatán át, új energiát önt majd
15*
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késő unokák elcsüggedő szívébe, mint a hogy a természet
energiája hosszú téli dermedés után új tavaszt teremt.
Ennek a nagy nemzedéknek példája magában is
emeltyűje lesz a jövőnek.
Azonban tekinthetem Petőfit műveinek sesthetikai
értéke szerint.
Műveinek szépsége most nemzetfenntartó erénnyé
válik.
Bárhogy szakadjon szét a magyarság, irodalmunk,
nagy szellemeink, főleg Petőfv.összekötő kapcsunk marad.
Midőn Németország a X V III. században fel volt
darabolva, a német irodalom, Goethe és Schiller egyesí
tette a különvált törzseket. Midőn Olaszország részekre
szakadt, Danteban egynek érezte magát. A magyarság is
eszményi egység marad Petőfi és Arany költészete alap
ján. Ezt az egységet semmi világtörténeti vulkanizmus
nem fogja szétrepeszteni.

(Riedl Frigyes Petőfl-kéziratának első lapja.
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fordítottá H u s z t i n é

R évh egyi

történetével kiegészítette

Rózsi. A magyar sesthetika
Béla.

J án osi

K ozm a A n d or. H e t e d h é t o r s z á g b ó l . (Úti emlékek és
mesék).
L évay J ó z s e f ú j a b b k ö l t e m é n y e i .
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— A m ú z s a b ú c s ú j a . Költemények.

Ltadó A n ta l. A f o r d í t á s m ű v é s z e t e .
— A

m a g y a r r ím .

Salamon K eren cz. D r a m a t u r g i a i

d o lg o z a to k .

Két

kötet.
Sebejjel J ó zsef Viktor. E k k e l i a r d . Történet a X. szá
zadból. Fordította Antal Géza.
Sebestyén Gyula. A

m agyar

h o n fo g la lá s

m o n d á i.

Millenniumi díjjal jutalmazott pályamű. Két kötet.
Taine K . L ,a F o n t a i n e . Fordította Geócze Sarolta. A ver
ses idézeteket fordította Zempléni Árpád.
Vadnai K á ro ly. I r o d a l m i ' e m l é k e k .
— E lb e s z é lé s e k .

Vargha Gyula k ö l t e m é n y e i .
Váradi A n ta l.

R égi

m agyar

s z in é s z v ilá g .
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