
tiszatáj 
1973. FEIR. * 27. ÉVF. 

Petőfi 
születésének 

150. 
évfordulójára: 

Bori Imre, Csoóri Sándor, 
Katona Imre tanulmánya; 
interjú Fekete Sándorral; Illyés Gyula 

versei; 
Hézső 

Ferenc, 
Szalay 

Ferenc 
rajzai; 
Sára 

Sándor 
fotói 



I SZEGEDI T U D O M A ^ ^ i ^ f r i r * 
| BiiTif ttty.ttn;! 

I R O D A L M I ÉS K U L T U R Á L I S F O L Y Ó I R A T 

. A Magyar Írók Szövetsége 

Dél-magyarországi Csoportjának 

lapja 

Megjelenik havonként 

Főszerkesztő: ILI A MIHÁLY 

Főszerkesztő-helyettes: A N N U S JÓZSEF 

Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovács László 

Szerkesztőség: 6740 Szeged, Magyar Tanácsköztársaság út ja 10. Táviratcím: Tiszatáj 
Szeged, Sajtóház. Telefon: 12-330. Postafiók: 153. Terjeszti a Magyar Posta. Elő-
fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest, József nádor tér 1. sz.) köz-
vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi 
jelzőszámra Egyes szám ára 6 forint. Előfizetési díj: negyedévre 18, fél évre 36, 
egy évre 72 forint. Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Indexszám: 25 916. 

72-5284 — Szegedi Nyomda 



— y Tartalom 
• v 

v , _ 

XXVII. ÉVFOLYAM, 1 

' 1973. JANUÁR 

150 éve született Petőfi Sándor 

CSÍKI LÁSZLÖ: Változatok egy Petőfi-szoborra 
(vers) 4 

KATONA IMRE: Petőfi népe — a nép Petőfi je 6 
CSOÓRI SÁNDOR: A népköltészet és Petőfi 23 
A Petőfi-életrajz kérdéseiről — Beszélgetés Fekete 

Sándorral 27 
TÖMÖRY PÉTER: Petőfi (vers) : 33 
PINTÉR LAJOS: Hol van az a lépcső, Sándor? (vers) 34 
ANNUS JÖZSEF: Piros, fehér, fekete (elbeszélés) ... 35 
LÁSZLÓFFY ALADÁR: „Előre há t mind, aki 

k ö l t ő . . . " 43 
BORI IMRE: Petőfi vershagyományáról 47 
SULYOK VINCE: Petőfiről — norvégiai könyve 

ürügyén 57 
KOZMA DEZSŐ: Petőfi-kultusz a romániai magyar 

irodalom első éveiben 62 
Egy szabadságharcos emlékünnepe (Az Arbeiter-Zei-

tung cikke; közli: Varga Lajos) 66 
VÁRADI STERNBERG JÁNOS: Apokrif orosz Petőfi-

versek és szerzőik 68 

ILLYÉS GYULA versei: Turisták, A járom ablakából 72 
ÓDOR LÁSZLÖ: Áprily (vers) 73 
VÁRI ATTILA: Szegbe-sikoltó (vers) 73 

TANULMÁNY 

KÓSA LÁSZLÓ: „Szeressétek és énekeljétek dalainkat!" 
— Gondok és eredmények a romániai magyar dalos-
kul túrában 76 

SZAB ADY EGON: Népesedési gondjainkról — Helyre-
igazítás Kováts Zoltán írásához 79 

1 



KISS GY. CSABA: Kelet-Európa hullámhosszán 80 
SÜKÖSD MIHÁLY: öneligazító 83 

KRITIKA , 

GÖRÖMBEI ANDRÁS: Fiatal sz lovákja imagyar" költök 
KRISTÓ NAGY ISTVÁN: So/ j /.ár Is tván: Hagyomány 

és lelemény a képzőművészetben 90 
CSEPREGI MÁRTA: Gellért Sándor: Csillagok Suomi 

egén 91 

MŰVÉSZET 

CSAPLÁR FERENC: Évadkezdés a szegedi operában ... 92 
NIKOLÉNYI ISTVÁN: Vissza az ókorba — Prózabemu-

tatók a szegedi színházban 94 

Hírek 96 

ILLUSZTRÁCIÓ 

Fénykép Márkos András Petőfi-szobráról a 3. oldalon 
Hézső Ferenc rajzai a 22., 32., 42. oldalon és Műmellék-

let VII. 
Szalay Ferenc rajzai a 71. oldalon és Műmelléklet VII— 

VIII. 
Horváth Dezső fotói a 26., 46., 67. oldalon és Műmellék-

let I—III. 
Sára Sándor fotói az 56., 61., 84. oldalon és Műmellék-

let IV—VI. 



150 

éve 

született 

Petőfi 

Sándor 



C S Í K I L Á S Z L Ó 

Változatok egy Petőfi-szoborra 

1 

Álltam, széken, szavaltam tojásért 
— „kicsi vagyok én, majd megnövök én" —, 
néha tán úgy álltam e jöldön, akár egy szál haj 
a rémülettől egy kopasz úr fején. 

Álltam iskolapadokban, 
mögöttem megizzadt az osztály, 
de lehet, épp mert mindig jól tudtam a leckét: 
meztelen álltam doktorok előtt, 
amíg a szívem megkeresték ... 

Álltam ablakokkal szemben, néztem bennük — magamat, 
hídon is, mely felúszott, s mégis állt, 
álltam az őrület beomló partján, 
és szinte hittem a halált. 

Álltam egy apa előtt, akár a szabónál, 
hogy rólam mértéket vegyen — 
— Kicsi a zseb, túl bő a nadrág . .. 
— Hogy segít ez a nemzeten? .. . 

Álltam a lépcsőn, erkélyeken és ablakokban, 
s a szájam soha be nem állt. .. 
Lent a nép ... S a fáklyáknak még akkor 
csak a fénye, nem a füstje szállt. 

Megálltam százszor, míg százan szétfutottak, 
de hiába lökött utánuk akármi. . . 
Mikor a lándzsán fölcsillan a halál, 
tudom,- így fogok akkor is megállni. 
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Gyengének szült, ki szült. Sovány, 
tiszta voltam, mint lehántott fűzfaág, 



mely a szélben eltöri magát — 
a legutolsó lehettem volna tán ... 

Verset írtam, lettem a legnagyobb bolond: 
azt kellett tennem, mit nem tud senki más. 
A legutolsónak kellett volna lennem, 
de a legelsőnek nincs szabadulás. 

(Én költő vagyok! De ki is a költő? 
Egy ember, ki talán a félelemtől bátor, 
s mire észrevenné,, hogy tilosba tévedt, 
nem menekülhet el már a haláltól.) 

Így kellett lenni: száműztem magamból 
azt, ki méltatlan volt arra, hogy én legyek, 
a hozzám méltatlan, hozzátok legméltóbb vezér lett, 
s mert vezér lett — hajtsatok fejet. 
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Asszonyom inkább magába zárna, 
de amúgy se futhatok semmi áron. 
Jön, jön a végső, nagy, végső szabadság, 
biztosan, akár a halálom. 

Mint összeharapdált nyelv, e kis nép 
majd nélkülem ráng száz évig, mint ezer óta — 
ránkzárja megsápadt, kegyes ajkait 
némán a nagy-nagy Európa. 

De az anyanyelv rámcsukja kelyhét, 
halálból, földből kiringat, 
ki virágkoporsóban őrzi álmainkat. 

P. S. 
Tán ilyen voltam ... De sokak hitét hittem, 
s azzá kellett lennem, mivé ők akartak: 
hős, magyar, a legkeményebb ember 
— és kitaláltam egy forradalmat. 
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KATONA IMRE 

Petőfi népe - a nép Petőfije 
(ÚJABB EREDMÉNYEK A K Ö L C S Ö N H A T Á S O K K U T A T Á S Á B A N ) 

Petőfi és a nép költészetének kapcsolata a szerteágazó kölcsönhatások valóságos 
iskolapéldája; kutatása az irodalommal és a népköltészettel foglalkozóknak egyarán t 
hálás feladat. E téren már eddig is k i ter jedt előmunkálatok folytak, a kérdés azon-
ban aligha lezárt. Visszatérés esetén nem annyira a régtől fogva rendelkezésünkre 
álló adatok ú j abb és ú jabb felülvizsgálatáról van szó, hanem az időközben meg-
gyarapodott ismeretek bevonásáról. Ne feledjük, a kölcsönhatások vonatkozásában 
csak Petőfi költészete véglegesen lezárt, míg a népköltészet szinte napja inkig a la-
kul, és igazán alaposan csak néhány évtizede i smer jük. (Erdélyben Petőf i ha tása 
máig tart , hovatovább még az ismeretlen eredetű magyarnótákat is neki t u l a j -
donítják!) 

Ismereteink mennyiségi gyarapodása szemléletünk minőségi vál tozásával j á r t 
együtt: a népköltészet és az irodalom kapcsolatának kérdését sokkal á rnya l t abban 
lát juk, mint korábban. E tisztulási folyamatban kétségkívül épp Petőfi és a nép 
költészetének kölcsönhatása volt legnagyobb segítségünkre. Petőfi volt a n é p felé 
legnyitottabb költőnk, és népünk is őt fogadta legjobban szívébe. így az i rodalmi 
folklorizmus (népiesség) és a folklorízálódás (népivé válás) kérdései együtt, egymást 
közvetlenül kiegészítve vizsgálhatók. (Igaz, hogy e ket tő ugyanannak az é remnek 
két oldala, de egyetlen szerző esetében nem fel tét lenül fonódnak úgy össze, min t 
Petőfinél.) 

Amióta az írásos és a szóbeli költészet kettőssége fennáll , a közöttük levő köl-
csönhatás is megszakítatlan, de módja és mér téke korszakonként, i rányzatonként , 
különösen pedig egyénenként változó. A sa já t korát méltó módon képviselő és 
kifejező Petőfi elkötelezettsége tudatos volt, e r re vonatkozó szavai akár a 19. szá-
zadi haladó népiesek p rogramjának is vehetők: „Ha a nép uralkodni fog a költé-
szetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is u r a l k o d j é k . . . " , í r ta 1847. febr . 4-én 
Arany Jánoshoz küldött első levelében. A társadalmi és a művészeti egyenjogúságra 
való törekvés, továbbá a népi-nemzeti szabadság eszméje szerencsésen és szervesen 
fonódott össze. 

Petőfi kora az új stílusú magyar népdal végleges k i formálódásának és győzel-
mének időszaka; a k imunkálásnak és diadalra ju t ta tásnak maga a költő vol t a 
legfőbb tényezője. Hasonlóképpen az irodalmi líra „ú j stí lusának", a népi nemzeti 
szintre emelésének, a szóbeli fo rmák írásbeli kitel jesítésének is Petőfi volt a leg-
hatékonyabb művelője, fgéretes korszakban élt és cselekedett, pé ldája és költészete 
minden kedvezőtlen fordula t ellenére is maradandónak bizonyult. 

A népköltészet és az i rodalom' közötti kölcsönhatás ál ta lában nincs egyenlegben, 
mennél közelebb kerülünk a mához, annál inkább az irodalomé lesz a vezető sze-
rep, különösen a l íra esetében. Petőfi népi fogantatású vagy hangvételű köl temé-
nyeinek forrása több-kevesebb bizonyossággal kinyomozható, de mennyivel többet 
vett át tőle a nép! (Esetenként valóságos körforgás keletkezik: Petőfi néptől köl-
csönzött helye irodalmibb alakban kerül ismét vissza a szóbeliségbe.) A ha t á s való-
ban kölcsönös tehát, de sem mennyiségi, sem pedig minőségi szempontból nem 
egyenlő. 

Az irodalom és a népköltészet közötti á tadás-átvétel egyik fél számára sem 
jelent szolgai módon való másolást vagy utánzást , hanem sok esetben tudatos (iro-
dalmi) vagy ösztönös (népköltészeti) változtatást is: az egymástól kölcsönzött költői 
eszközöket és helyeket mindketten saját kereteikbe illesztik, mintegy magukhoz ha -
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sonlítják. Petőfi esetében az átalakítás tudatosabb és ennek megfelelően nagyobb 
mértékű is, ezért is nehezebb népköltészeti előképeit meglelnünk. A tőle á tvet t alko-
tások népköltészeti sorsa különböző. Legkevésbé akkor változnak, ha a középrétegek 
veszik á t : a szerző nevét rendszerint ismerik, a dallamokat pedig készen kapják 
különböző dalszerzőktől. (Kb. félezer olyan megzenésített Petőfi-vers van, melyet 
hosszabb-rövidebb ideig szinte országszerte változtatás nélkül énekeltek.) Egészen 
más az eset, ha egy-egy Petőfi-vers még dallam nélkül jut le a nép közé: vala-
milyen m á r meglevő dal lamra húzzák rá, ma jd azt helyenként és időnként ismer-
tebb és kedveltebb melódiára cserélhetik, közben módosulhat a szöveg is. (Kb. fél-
száz olyan Petőfi-verset ismerünk, mely népdallá vált.) 

Sem a hivatásos költők, sem pedig a népi közösségek nem mindent vesznek át 
a másik féltől, hanem a meglehetősen bőséges szellemi választékból sa já t ízlésük 
és szükségleteik szerint szemelgetnek. (Ezúttal figyelmen kívül hagyhat juk az olyan 
szélső eseteket, mint amilyen pl. a János vitéz szóról szóra való megtanulása és 
hasonlók.) Sokszor egyetlen szó, fordulat vagy sor szakad ki és kerül át a másik 
áramkörbe; irodalmi vagy folklorisztikai mesterdetektív legyen, aki eredeti helyére 
rátalál. Máskor elemi egységek, kisebb epizódok vagy éppen kerek szerkezetek ke-
rülnek át; i t t már valamivel könnyebb az eredetkutatás helyzete. Ám ez a köny-
nyebbség is csak viszonylagos, mer t mint említettem, az átvétel-átadás többségében 
nem szolgai másolás, hanem tudatos-ösztönös átdolgozás is egyszersmind. Ennek 
fokozatait és módozatait a hivatásos művészetek (zene, képzőművészet, irodalom) 
oldaláról eléggé alapos rendszerességgel kimunkálták, a népművészetek felől még 
nem, de „lefelé" is nagyjából hasonló elvek érvényesek, mint „felfelé". Petőfi és a 
nép kapcsolatának esetében a tájszótól a kerek szerkezeti egységig nincs olyan 
lehetőség vagy fokozat, melyet a kölcsönhatások között meg ne találnánk, hasonló-
képpen a módosítások is rendkívül széles skálán mozognak: bármelyikük is volt a 
mester vagy a tanítvány, a tanultakon szabadon változtatott. 

Az irodalmi-népköltészeti kölcsönhatások kérdései felfelé ívelő korszakokban 
viszonylag áttekinthetőbbek, de ellentmondásosan bonyolulttá válik a helyzet egyéb-
kor: a népköltészetet pl. éppúgy felhasználhatta a konzervatív-romantikus-naciona-
lista nemesség, mint a különcködő, dekadens modernisták; az irodalmi alkotások 
pedig hanyatló, agonizáló szóbeliség esetén könnyen széteshetnek, „széténeklődnek". 
Míg az elsőre Petőfi költészetében értelemszerűen nem találhatunk példát, az utób-
bira már igen, hiszen a magyar nyelvterület nagyobb részén a népköltészet meg-
szűnt sa já t jelenét kifejező, eleven szóbeli művészet lenni, legfeljebb a múl t vissz-
hangja maradt , de egyre elhalóbb hangon. Népünk költői igényeit mindinkább a 
hivatásos költők elégítik ki, köztük máig az elsők között van Petőfi Sándor. 

Jelen közlésünk nem módosítja, csak kiegészíti a Petőfi-képet a legújabb ada-
tokkal és eredményekkel. Előbb a Petőfit ért népköltészeti hatásokat, m a j d a nép-
költészet „petőfis" vonatkozásait tekinti át vázlatosan az ú jabb kutatások fényében. 

A 
I. A népi líra régi rétege erősen alkalomhoz kötött és közösségi jellegű volt, 

ennek megfelelően alakultak ki egyes műfa ja i (bölcsődal, siratóének, munkadal stb.) 
is. Az újkori népi l íra viszont személyibb és egyénibb jellegű, egyszersmind nem 
feltétlenül kötődik alkalomhoz sem: egyedül vagy közösen bármikor előadható. Mű-
faj i tagolódása is erre vall: szerelmi, bor-, tréfás-, gúny-, katona- és pásztordalok 
a legkedveltebb csoportjai. A népköltészet egészén belül a korábbi epikával (bal-
lada, monda, mese stb.) szemben mindinkább a líra válik uralkodóvá, mely foko-
zatosan közeledik az irodalmi formákhoz. 

Petőfi l í rá jának műfaji szerkezete a korabeli hivatásos és népi líra ötvözete: 
nála is ugyanazok a viszonylag ú j kategóriák (szerelmi, bor-, gúny-, pásztor- és 
egyéb dalok) vannak első helyen, melyek a fej let tebb magyar népcsoportok, főként 
az alföldi parasztság költészetében. Petőfi a balladát és a mondát alig ismerte, 
keveset is emelt belőlük irodalmi szintre, annál több népdalt dolgozott fel. A népdal 
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mellet t szívósan tovább élt a tündéries-csodás népmese is, befogadta maga Pe tőf i is 
é s feldolgozta a halhatat lan, a f ranciától a japánig sokféle nyelvre lefordí tot t és jó 
évszázada minden alsófokú iskolai tankönyvben szereplő János vitézben. K e z d j ü k 
először ezzel! 

n . Némi túlzással azt mondhatnánk, ha Petőfi soha semmi mást nem ír, min t a 
János vitézt, híre-neve akkor is fennmarad . Itt a költő és népe valóban egymásra 
talál t : maga János vitéz a magyar nép legjobb tu la jdonságainak megtestes í tője; 
mesebeli győzelme a jobbágyfelszabadítás és a szabadságharc költői előrevetülése, 
egyéni sorsában pedig a szabadság-szerelem Petőfi-féle alapgondolata fonódik el tép-
hetetlen egységbe. Ezt az eszmei mondanivalót a népköltészet t a r t a lmi - fo rmai esz-
közei segítségével Petőfi úgy valósí t ja meg, mint kevesen a nagyok közül! 

A János vitéz a népköltészeti hatások bonyolultságának, a feldolgozás egyéni és 
kötet len megvalósításának ta lán a legszebb példája. Szorgalmas kuta tók kider í te t ték 
az Erős János, a Fehérlófia és az Üldözött szarvasünő népmeset ípus együttes- h a t á -
sát, a szinte ef tnaradhatat lan népmesei szereplők (szegény, nagy e re jű pásztor, jósá-
gos király, világszép királylány, tündérek, óriások, boszorkányok, tá l tos pa r ipa stb.) 
jelenlétét; azt is érezték, hogy ez a verses mese valóságos „egyveleg", még h a jól 
átgondolt szerkezet fogja is össze. Kevéssé figyeltek fe l viszont Petőf inek a Nagyapó 
című elbeszélésében cím szerint is említett mesékre (Tündér Ilona, Babszem Jankó , 
a három királyfi, a vasorrú bába stb.), sőt ugyanit t kukoricamorzsolás közben el-
hangzott egy, a János vitézhez nagyon hasonló tör ténet is. A Petőf i - fé le verses mese 
alapszövete tehát már gyermekkortól adva volt. 

Petőfi miért nem egyetlen mesét dolgozott fel, min t pl. Arany János is a Rózsa 
és Ibolyában? Honnan ez a nagyon vegyes, „huszáros" jelleg? Terbe La jos muta to t t 
r á először, hogy Petőfi alkotása szabályos katonamese, melyet rendes szolgálata 
közben hallhatott. Terbe a helyes u ta t valóban megtalál ta , de nem ha lad t r a j t a 
végig. Felismerését sok belső és külső érv támogat ja , a fontosabbak a következők: 

1. Bármilyen kontaminál tak is a magyar népmesék, mégsem annyi ra vegyesek, 
mint a János vitéz, egyetlen kivétel a katona- vagy obsitosmese. E népköltészet i 
m ű f a j mindenféle szerkezeti átalakítást kibír: tündéries-csodás elemek keverednek 
benne történeti vagy tapasztalati tényekkel, ki talál t nagyításokkal és m e r ő hazug-
ságokkal, melyek az elképesztést éppúgy szolgálják, mint a szórakoztatást. Az obsi-
tosmesék központi f igurá ja a cseles és vitéz katona, aki bátorsággal és fu r f angga l 
győzi le az ellenséget, egyenrangú félként parolázik a királlyal, k inek nevét ka tonai 
szolgálata közben talán mindennap hallhatta, de életében aligha is lát ta közelebbről. 
A magyar katonamesék minden általánosan „kötelező" mesei szabályt fe l rúgnak, 
megbont ják a szerkezet rend jé t ; többféle mesét és látszólag idegen epizódokat 
olvasztanak egybe, és mégis képesek valamiféle m ű f a j i szintézisre. I lyen é r te lem-
ben a János vitéz „szabályos" katonamese: főhőse huszár, aki békében és h á b o r ú b a n 
egyaránt vitézkedik. Mesei vándorlásai hegyen, völgyön és tengeren át régvol t me-
netelések csodás felnagyításai. János vitéz haditet tei és életsorsa a katonaéle t folyo-
mánya, míg végül a mesei szabályok szerint elnyeri megérdemel t ju ta lmát . János 
vitéz soha nem szakad el otthonától és szerelmétől; a tör ténete t Petőfi ké t szálon 
fu t ta t j a , miközben ügyesen szövi be a betyárok históriáját , a k ísér te t járás t , kü lön-
féle boszorkányhiedelmeket és egyéb, nem fel tét lenül a mese- keretei között ta lá l -
ható epizódokat. E sokféle összetevőből mégis egységet tud alkotni. 

2. A János vitéz katonamese-jellegét külső é rvek is a lá támaszt ják . Pe tőf i f ia ta -
lon a Gollner-féle 48. számú (!) gyalogezred 1. századában szolgált, melynek legény-
sége zömmel Vas és Sopron megyei magyar parasztokból kerül t ki, tő lük ha l lha t ta 
az ú j a b b változatokat, melyek a franciákat, törököket stb. is beleszőtték. Közvet-
lenül leszerelése után meglepően rövid idő ala t t í r ta meg a János vitézt, mely 
katonai emlékeinek sajátos költői vetülete. így tehát katonáskodásáról nemcsak az 
a mindössze fél tucat vers tanúskodik, amelyeket eddig gondosan számon tar to t tak , 
hanem maga az egész János vitéz is. 
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3. Petőfi János vitéz személyének kiválasztásával népköltészeti és egyben iro-
dalmi hagyományokat is követ. Népmeséink közül nemcsak az obsitostörténetek oly 
kedveltek, hanem a sokkal régiesebb hősmesék is, melyek éppen a magyarság és a 
tőlünk keletebbre lakó népek mesekincsére a legjellemzőbbek. (Egyesek a régi hős-
epika maradványai t l á t j ák bennük.) A népi l írában is a szerelmi dal u tán népszerű-
ségben és számban a katonadal van a második helyen; ez utóbbi m ű f a j fontossága 
a közelmúlt történeti hadieseményeire vezethető vissza, 

. Minderre régtől fogva felfigyelt a hivatásos művészet is, elegendő a sort Garay 
Obsitosával kezdeni, a népszínművek korszakát átugorva Kacsóh Pongrác és Kodály 
Zoltán nevére hivatkozni; szakirodalmunkban pedig először a jó szemű Benedek 
Elek adott ki külön kötetben katonameséket, jókora késéssel követték ezeket Szűcs 
Sándor fur fangos obsitostörténetei. 

4. Szakirodalmunkban épp legutóbb vetődött fel az a gondolat, hogy az ú j stí-
lusú népdalhoz hasonlóan az ú j stílusú népmese (melyre a lazább szerkezet, rövi-
debb történet, a t réfás elemek előtérbe kerülése stb. jellemző) nem a nagy tömegek-
ben katonáskodni kényszerült parasztlegények a jkán alakult-e ki? Hiszen pl. számos 
adatból tudjuk, hogy a katonaságnál az esti mese kötelező volt: lámpaoltás u tán jó 
beszédű társaikat mindaddig hallgatták a legények, mígcsak el nem nyomta őket 
az álom. Petőfi életében e szokás még eleven volt, ő maga is hallgathatta esténként. 
A Gaál György-féle első magyar (de németre fordított) népmesegyűjtemény darabjai 
is a Bécsben állomásozó magyar huszárok a jkáról kerültek lejegyzésre. 

5. A János vitéz csaknem minden szempontból a Petőfit ért népköltészeti ha tá-
sok valóságos foglalata: nemcsak tartálma, nyelve, szerkezete és nagyobb epizódjai, 
hanem számtalan részlete is népköltészeti eredetű. Ezek egy részére már felfigyelt 
a kutatás, kevéssé köztudott viszont, hogy az egy évvel későbbi Alku (Juhászlegény, 
szegény juhászlegény. . . ) előképe már megvan a János vitéz XIII. énekében: 

— Derék János vitéz, halld most beszédemet! 
Minthogy megmentetted kedves gyermekemet, 
Vedd el feleségül, legyen ő a tied, 
És vele foglald el királyi székemet! 
— Köszönöm szépen a kelmed jó'karatját, 
Amely reám nézve nem érdemlett jóság. 
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom, 
Hogy én a jóságot el nem fogadhatom... 

Ez az alapgondolat feltehetőleg szintén népi eredetű, mindenesetre Alku-típusú 
énekekkel leggyakrabban a katonadalok között találkozunk. (E kérdésre később 
még visszatérünk.) 

A János vitéz egyébként is minden folkloristának valóságos kincsesbánya! 
A népi-félnépi eredetű költői helyek garmadájából még egy kevés figyelemre mél-
tatott motívumot említek: a IV. éhekben szereplő búcsút. A búcsúzás lírai alap-
helyzet, mely külön műfa j , a búcsúdal költői tárgya. E m ű f a j századok óta jelen 
van népköltészetben és irodalomban egyaránt, állandó a ket tejük közötti á t já tszás is. 
Jancsi és Iluska búcsújának költői feldolgozása a kölcsönhatás egyik jellemző pél-
dája. Petőfi így í r : 

— Most hát szép Iluskám, most hát édes rózsám, 
Az Isten áldjon meg, gondolj néha reám! 
Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve, 
Bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe! 
— Most hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell! 
A jó Isten legyen minden lépéseddel! 
Ha látsz tört virágot útközépre vetve, 
Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe! 
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Ha nem tudnánk bizonyosan, hogy e sorok Petőfitől valók, a legtájékozottabb folk-
lorista is ha j landó lenne minden további nélkül önálló népdalnak tekinteni, legfel-
jebb a nevek említése ej tené kissé gondolkodóba. Egyes fordulatai különféle búcsú-
dalokból valóban ismertek (Akkor jussak én eszedbe, Mikor kenyér lesz ke-
zedbe! . . . ) , tehát a Petőfi t ér t népköltészeti hatás kétségtelen, mégis e f o r m á b a n 
egyedül őrá jellemző e két versszak. E sikerült megfogalmazást népünk anny i ra 
megkedvelte, hogy a századforduló tá ján katonakönyvbe másolt verses szerelmi 
levélben találkozunk vele: 

Mostan szép kedvesem, mostan hát szép rózsám, 
Az Isten áldjon meg, többször gondolj reám! 
Ha látsz száraz kórót a széltől kergetve, 
Bujdosó kedvesed jusson az eszedbe! 

Hasonló körforgással számolhatunk a folytatást illetően is: 

János vitéz: 
Elváltak \egymástól, mint ágtól a levél; 
Mindkettejök szíve lett puszta, hideg tél... 

Verses levél: 
Most olyan vagyok, mint ősszel a falevél, 
Mely elvál a fától, ha fújja hideg szél... 

6. A János vitéz közvetlen népmesei hatásával a folkloristák é rdemben n e m 
foglalkoztak, holott minden valószínűség szerint ezzel is számolnunk kell. (Talán a 
János [Jancsi] és az Iluska név nagy népmesei közkedveltsége is a János vitéz e két 
népszerű szereplőjének köszönhető?) 

III. A János vitézéhez hasonló műfaji-eszmei megfeleléssel a lírai dal t ípusok 
között talán még gyakrabban találkozunk, sokszor azonban a népköltészeti h a t á s 
csak sejthető, a konkrét előképet (vagy előképeket) nem i smer jük ; i lyenek t a l án 
nem is voltak, így sokkal inkább a népköltészet összhatásával kell számolnunk, 
mint egyedi alkotásokéval. Mindenesetre Petőfi egyes versei minden előző vagy 
utólag el ter jedt konkrét párhuzam nélkül is közvetve egyes népköltészeti a lkotások-
kal és műfa jokkal rokoníthatók. Így pl. a Boldogtalan voltam a népi keserves, a 
Pusztán születtem a kérkedő típusú pásztordal, a Csuklyában jár a barát a foglal -
kozásokat felsoroló gúnydal meghatározott t ípusainak tar ta lmi-eszmei- formai meg-
felelői. Számtalan hasonló példát sorolhatnánk még fel, különösen sok van a sze-
relmi dalok között. 

Petőfi és a nép költői ábrázolásmódjának genetikus összefüggés nélküli szép 
párhuzamait is garmadával keresgélhetjük össze. A Katona vagyok én Pe tőf i -vers 
kétségkívül személyi és szubjektív vonatkozású alkotás: 

Katona vagyok én, kiszolgált katona, 
Csak káplár se voltam, mindig közkatona. 
A katonasághoz ifjúságot vittem; 
Ott maradt az, haza öregséggel jöttem ... 

Más fordulatokkal, 1. személyben, de általános igazságként megfogalmazva ta lá lunk 
valami hasonlót népi katonadalaink némelyikében: 

Piros rózsa voltam, mikor besoroztak. 
Verje meg az Isten, de elhervasztottak!... 
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Nem feltétlen kell átvételre gondolnunk A toronyban delet harangoznak című 
Petőfi-vers 3. szakasza és egy ú j stílusú népdal között sem, a rokonság mégis tagad-
ha ta t lan : 

Petőfi : 
Élet, élet, áldástalan élet! 
Számadásod delem mikor végzed? 
Mikor mondod: menj isten hírével, 
Porladozzál porló szeretőddel! 

Népdal: 
Élet, élet, betyár élet! 
Mivel vagyok adós néked? 
Lerovom az adósságom; 
Ha meghalok, azt se bánom!... 

Hasonló a helyzet a szerelem és az anyai bánat ábrázolásával is, a szó szorosabb 
értelmében nem hatást kell .itt sem feltételeznünk, hanem a gondolkodás és ábrá-
zolásmód azonosságát; néhány példa: 

Petőfi (Távolból): 
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek, 
Megrepedne a szíve szegénynek. 

Katonadal : 
Hogyha tudná a bús életemet, 
Éjjel-nappal siratna engemet. 

Különleges eset, amikor azonos m ű f a j b a n (bordalban), de teljesen eltérő szöveg-
környezetben bukkan fel hasonló gondolat, ráadásul a f iatalabb alkotás nem is 
népdal, hanem sláger: 

Petőfi (De már nem tudom, mi t csináljak): 
Mért nem tesz az isten most csodát? 
Változtatná borrá a Tiszát!... 

Sláger: 
Én istenem, tégy egy csodát: 
Változtasd borrá a Tiszát!... 

(A borrá változott folyó gondolatát egyébként népdalokban is megtaláljuk.) Hasonló 
a helyzet A szerelem, a szerelem Petőfi-féle hasonlatával, mely régtől fogva meg-
található a népköltészetben is — igaz, legtöbbször épp ellenkező értelemben. E sze-
relem-verem hasonlattal előttem már többen is foglalkoztak. 

Eleddig nem figyeltünk fel egy lírai alapgondolatot feldolgozó Petőfi-versre 
(Lennék én folyóvíz . . .) és a hasonló kezdősorú, de eltérő megfogalmazású népdal-
beli távoli rokonára: 

Petőfi (Lennék én folyóvíz): 
Lennék én folyóvíz, 
Hegyi folyam árja, 
Ki darabos útját 
Sziklák között járja ... 
De csak úgy, ha szeretöm 
Kis halacska volna, 
Habjaimban úszna föl s le 
Vígan lubickolva ... 
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Népdal : 
Ha folyóvíz vónék, 
Bánatot nem tudnék: 
Hegyek, vőgyek között 
Zengedezve járnék. 

Ahol kitírülnék, 
Porondot hajtanék; 
Kaszáló rétekbe 
Virágot növelnék. 

Leányok leszednék, 
Bokrétába kötnék 
S az ő édesiknek 
Kalapjikba tennék. 

E daltípus alighanem a kéziratos énekeskönyvek és a virágénekek koráig követhető, 
bizonyára nemzetközi „közhely", min t egy közeli t ípusrokona, a szerelmi bújócska 
vagy átváltozások (másként a két varázsló) címen ismert ének, amelyet Petőf i Fa 
feszek, ha... kezdősorral dolgozott fel. E két költemény rokon gondolatot t a r t a l m a z : 
a szerelem, a szerelmi vágy mindenhatóságát. A Fa leszek, ha... nemzetközi nép-
költészeti párhuzamait megtalál tuk: Angliától a Kaukázusig úgyszólván minden nép 
ismeri, csak a magyar nem (legalábbis egyelőre nem ta lá l juk) ; előfordul szer ta r tá -
sos (lakodalmi) ének, bal lada és dal formájában, ez utóbbi lehet egyszersmind a 
f iatalabb korú is. Eredeti fo rmá jában valóságos üldözés és átváltozás lehe te t t az 
alapja, erre vallanak a mítoszok és mesék hasonló helyei, később azonban szokás-
betétté, szertartásos párbeszéddé vált, és Petőfinél kapta meg utolsó „s imí tásá t" : 
a legszemélyesebb jellegű lírai dal le t t belőle. 

IV. Az eddigi kutatások is eléggé hangsúlyozták Petőfi és a nép köl tészetének 
stilisztikai hasonlóságát, különösen az ismétlés, hasonlat, természeti kezdőkép stb. 
vonatkozásában. Az ismert példákat szinte vég nélkül lehetne még szaporí tani . 
A folklorisztika most figyel fel jobban olyan stíluseszközökre, melyek haszná la ta 
mindkét írásos és szóbeli költészettípusban közös, és feltehetőleg megelőzi a l í ra 
műfa j ának kialakulását is. Egyebek közt ilyen pl. a túlzás, mely a népköltészetben 
valamivel kedveltebb, gyakoribb, min t az irodalomban. Petőfi l í r á ja e t ek in te tben 
is egészen népköltészet-közeli; néhány példa: 

Petőfi (Feleségek felesége): 
Szerettelek lyánykorodban, 
Szeretlek most százszor jobban. 
Nem százszor, de ezerszerte, 
Ha meg nem haragszol érte. 

Népdal : 
Szép a virágos fa 
Május hónapjába-
Ezörször szöbb a lány 
Eljegyzött korába ... 

Petőfi (Reszket a bokor, m e r t . . . ) : 
Teli van a Duna, 
Tán még ki is szalad. 
Szívxemben is alig 
Fér meg az indulat 
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Népdal: 
Ügy nyugszik a szívem gyászba, 
Mint a Maros az árkába. 
De még az is, ha kifárad, 
A mezőkre ki-kiárad. 

Petőfi (Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél): 
Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél? 
Mi mélyebb a mély Duna vizénél? 
Dunavíznél mélyebb mély szerelmem, 
Szentgellértnél nagyobb nagy keservem ... 

Népdal: 
Mély a Dunának a széle 
De még mélyebb a közepe. 
Az én rózsám kerülgeti, 
Által akar rajta menni. 

Ha az Isten megengedi, 
Hidat csináltatok neki: 
Házamnál az egyik vége, 
Győrig ér a másik vége. 

Népdal: 
Azt a hegyet a zsebkendőmnek a négy sarkában is elhordom, 
Mégis csak az enyém, mégis csak az enyém, leszel édes galambom. 

Népdal: 
Annyi bánat a szívemen, 
Kétrét hajlott az egeken. 
Ha még egyet hajlott volna, 
Szívem kettéhasadt volna. 

V. E stiláris, szemléleti és ábrázolásmódbeli rokonságot is még több hasonló 
példával lehetne illusztrálni, mivel azonban az eredet, a közvetlen kapcsolat így 
nem bizonyítható, mindig is maradna bennünk bizonyos hiányérzet. Ezeknél sokkal 
meggyőzőbbek a már idézett népköltészeti eredetű Petőfi-helyek, melyeket kutatóink 
is nagyobb kedvvel vizsgáltak. A Petőfi t ér t népköltészeti hatások közül végezetül 
a kisebb fordulatok tekintetében is könnyedén ki lehet egészíteni az eddigi ku ta tá -
sok példatárát . így pl. idézni lehetne még észre nem vett természeti kezdőképet 
(Az erdőnek madara van), szólást (Én azonban vizet hordok a Dunába : Arany 
Jánosnál című versében; Ha el nem férsz a bőrödbe, Majd kihúzunk mi belőle: a 
Mit nem beszél az a német című versében), népmesei említést (Olyanformán va-
gyok vele, mint a mesében az öreg — már ti. a halállal —, í r j a a Hattyúdalféle 
című versében) és még sok népköltészeti eredetű helyet. A további felsorolástól és 
értékeléstől el kell tekintenünk, hogy az érem másik oldalát: Petőfi verseinek 
népköltészeti hatását is felmérhessük. (Hasonlóképpen itt is csak a legújabb ered-
ményekre szorítkozva.) 

B 

I. Petőfi származása, katonáskodása és ál talában egész élete is „népközeli"; a 
néptől való tanulást és a nép taní tását egyaránt tudatosan vállalta. Az elsőről több 
verses és prózai nyilatkozata, továbbá egősz életprogramja is tanúskodik, az utóbbit 
pedig barátai , kortársai említik, sőt még 1965-ben is azt jegyezte fel Faragó József 
kolozsvári magyar folklorista a Brassó megyei Nagymohában, hogy Petőfi még köz-
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vetlenül a segesvári csata előtt is A virágnak megtiltani nem lehet című da lá t t an í -
totta a lányoknak. Petőfi valóban tudott versei folklorizálódásáról, egyet-mást ta lán 
tett is értük, mer t a népköltészeti befogadást mindennél többre tar tot ta , versei kora-
beli népszerűségét aligha kell azonban az ő közvetlen beavatkozásának tu la jdon í t a -
nunk, különösen nem is lehet egész népköltészeti utóéletét. Sokkal inkább a fa lusi -
mezővárosi félnépi rétegek (kisiparosok, diákok, altisztek, alsópapság, fa lusi jegy-
zők, kántorok stb.) közvetítő szerepére kell gyanakodnunk, utóbb pedig Petőf i e m -
lékének a szabadságharc hagyományaival való szoros összefonódására. Népszerűsége 
párat lan és felülmúlhatat lan, az a lakja köré fonódó mondakör szinte máig alakul . 
1957-ben Dienes András, 1970-ben pedig Cseke Pé ter í r j a Petőfi nyomába szegődve, 
hogy szinte mindenüt t bőven buzogtak a mondák és a legendák. Petőfi valóságos 
garabonciás diákként jár ta az országot: szinte mindenhová eljutott , emléke sok helyt 
fennmaradt , így tápot adott a mondák és legendák képződésének. Műveit pedig egy 
évszázad óta oly sokszor adták már ki, és főként olyan olcsón, min t egyetlen más 
magyar költőét sem; aligha volt vagy van olyan falusi közkönyvtár, ahol Petőf i-
kötettel ne találkoznánk. (Természetesen az iskola és a saj tó hatásával is számol-
nunk kell!) Mindezek révén válhatott igazán kölcsönössé a nép és Petőf i költői 
kapcsolata. 

II. Petőfi népköltészeti fogadtatásának nem a változtatás nélkül á tve t t dalok 
(pl. A virágnak megtiltani nem lehet; Befordultam a konyhára ; Ereszkedik le a 
felhő; Rózsabokor a domboldalon; Száll a íelhő magasan, magasan stb.) a legjel lem-
zőbb bizonyítékai, hanem azok, amelyek mintegy „elszakadtak" a költőtől, és be-
kerültek a szóbeliség áramába. Ez utóbbiak az alkotás, illetve átalakí tás szempont-
jából is fontosabbak. Szinte ahány átvétel, annyiféle alakítási mód is. összegezés-
képpen legfeljebb annyit lehetne mondani, hogy a nép Petőfinél kevésbé á l ta láno-
sító, sokszor éppen a konkrét megfogalmazás felé viszi a költő verseit; a nép csak 
kivételesen bővít, főként ahol a ki nem fe j te t t epikus magot sejteni lehet (pl. az 
Alkunál); jóval gyakrabban rövidít, különösen a romantikus-szent imentál is vers-
szakokat hagyja el. A Petőfitől átvett versszakokhoz gyakran társulnak (hangulati lag 
odaillő) népköltészeti szakaszok is; népünk tehát éppúgy bánik Petőfi verseivel, 
mint sa já t dalaival, vagyis szabadon variál. A népköltészeti befogadásnak talán 
ezek a legszebb példái. 

III. Petőfi lírai versei közül alighanem az Alku a legnépszerűbb, csak legutóbb 
is Faragó József kérésére István Lajos tucatnyi vál tozatát jegyezte le egy korondi 
házi mulatság alkalmával. Nem csoda, ha az 1965-ben megjelent összefoglalásomat 
az erdélyi kutatók alig egy év múl tán már kiegészítették és azóta is fo lyamatosan 
gyűjtik az ú j abb változatokat. A nép ezek egy részét kezdő és záró v.ersszak(ok)kal 
toldja meg, vagyis epikusabbá teszi, bár bal ladává már nem tud j a fo rmá ln i ; a sze-
replők mindenesetre előtérbe lépnek: 

Az alföldi hegyek (!) oldalában 
Áll két juhász fekete subában. 
Jött egy gazdag, kérdi az egyiktől: 
Kettő közül a szegényebbiktől. 

Juhászlegény, szegény juhászlegény, 
Telip pénzzel ez a kövér erszény; 
Megveszem a szegénységet tőled. 
Ráadásul add a szeretődet! 

— Ha jaz a pénz volna csak foglaló, 
Száz meg annyi volna borravaló, 
E világot adnák ráadásnak, 
Szép szeretőm mégsem adnám másnak! 
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— Juhászlegény, de bízol babádnak, 
Jobban, mint a százezer forintnak. 
Hát hogyha ja babád hűtlen lenne, 
Sem szeretód, sem pénzed nem lenne! 

— Akkor volnék, ami voltam: szegény; 
Maradnék, mint szegény juhászlegény. 
Legeltetném tovább a nyájomat, 
Búsan fújnám fűzfa-furulyámat. 

(1963., Almási István gyűjt . Erdély. Közli a Művelődés 1969. évi 7. szám, 43. old.) 

Az 1. és a 3—4. versszak kétségkívül népi lelemény; más formában megvolt valaha 
a Tiszántúlon is. Erdélyben az alakítás tovább tart , egy változatban a bővülés eléri 
a 7 versszaknyi ter jedelmet ; az utolsó kettő azonban egy másik Petőfi-versből való, 
a Kis furulyám szomorúfűz ága 3. és 1. szakaszának hangulat i- tar talmi átalakítása. 
Jellemző az átalakítás mértéke és a nép által elhagyott két Petőfi-versszak is. Előbb 
a Petőf i-vers: 

Kis furulyám szomorúfűz ága, 
Temetőben szomorkodik fája; 
Ott metszettem azt egy sírhalomról, 
Nem csoda, hogy oly siralmasan szól. 

Ott hunytál le, kedves, szép csillagom! 
Ragyogásod többé nem láthatom. 
Hogyne volna hát sötét világom! 
Hogy volna hát élni kívánságom? 

Hazaballag nyájam estefelé, 
Én ballagok a temető felé. 
Kél a holdnak halovány orcája, 
Kél furulyám epedő nótája. 

Addig epeszt a bánat engemet, 
Addig-addig nyögöm keservemet, 
Míg egyszer a hanggál egyetemben 
Lelkem is a másvilágba reppen. 

Az említet t legbővebb népi változat 1—5. szakasza nagyjából azonos az imént idé-
zettel, csak a két Petőfi-szakaszt idézzük: 

Míg a nyájam ballag hazafelé, 
Én ballagok a temető felé. 
Kél a holdnak halovány orcája, 
Kél furulyám szomorú nótája. 

Kis furulyám szomorú hársága, 
Temetőbe hervadozik fája; 
Ott metszettem én egy sírhalomról, ' 
Nem csoda, ha ily szomorúan szól! 

(Cseke Péter gyűjt. Recsenyéd, Udvarhely m. • Közli Mitruly Miklós az 
Ethnographia 1966. évfolyamában, 568—569. old.) 

Az Alku távolabbi t ípusrokonainak száma még nagyobb; közös vonásuk, hogy 
egy előnyösebb társadalmi helyzetű egyén kecsegtető ajánlatot tesz egy szegényebb-
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nek, aki azonban az ígért hamis ér ték kedvéért nem mond le az igaziról, m i n t ami -
lyen a szerelem, hűség, jóság, szorgalom és hasonlók. E változatok sorába lép ú j a b -
ban egy román kolinda is, melyben maga a császár a k a r j a János gazda i f j ú fe le-
ségét megvenni, ill. elcserélni. Kiderül, hogy János sem szegény, de legfőbb kincse 
mégis felesége: 

— Felség, nagy tisztesség, 
De én nem cserélem 
El a feleségem... 
A te feleséged 
Éljen csak tevéled, 
S <az én feleségem 
Maradjon csak vélem! 
Ébred korareggel, 
Egykettőre felkel 
S ráncos rokolyában 
Tesz-vesz ő a házban; 
Asszonyod pedig 
Csak kevélykedik!... 

(Faragó József—Kiss Jenő: Szarvasokká vál t f iúk. Bukarest , 1971. 104—5.) 

IV. Eddig is köztudott volt, hogy Petőfi Boldog éjjel című verse szintén nép -
dallá vált és időközben némileg módosult is. Ú j a b b a n két erdélyi vál tozatát is p u b -
likálták. A Petőfi-féle vers 1. versszakát (Boldog é j j e l . . . ) mindké t népi vál tozat 
elhagyja, ehelyett más-más népköltészeti szakaszt (Virágoskert a sámsoni k i s t e m p -
lom; ill. Jó bort iszok én, fenyőfával tüzelek) ik ta t be a végére. A m e g m a r a d t P e -
tőfi-féle versszakot részben megrövidítik, részben meg is toldják, ezáltal hamis í t a t -
lan népdallá válik: 

Petőfi (Boldog é j je l 2. versszaka): 
Nem jó csillag lett volna énbelőlem; 
Tudja isten, nem maradnék az égen: 
Nem kellene énnekem a mennyország, 
Lejárnék én 
Minden estén, 
Kedves rózsám, tehozzád. 

Népdal : 
Nem jó csillag lett volna énbelőlem, 
Nem sokáig ragyognék én az égen: 
Éjféltájban megkerülném az eget, 
Hadd tudnám meg, hogy a babám kit szeret! 

Már énbelőlem nem jó csillag lett volna, 
A kék egen ritkán ragyogtam volna. 
Éjféltájban otthagynám a magos kék eget 
S akkor tudnám, hogy a babám kit szeret. 

(Mindkét változat Almási István gyűjtése, 1. Szilágysámson, 1963; a 2. 
Kászonimpér, 1963. Közli a Művelődés 1969. évi 7. számában, 42. old.) 

V. Petőfi Szerelem, szerelem című versét eddig a hasonló kezdősorú, de eléggé 
eltérő tar ta lmú népdallal vetették egybe, kevésbé figyeltek fel viszont ar ra , hogy 
2. versszaka esetenként ki is szakadhatott, és a vi lágháborús időkben h á b o r ú s 
katonadallá, ill. annak egyik szakaszává vá l t : 
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Szerbiában, Szerbiában van egy fejfa, 
Nincsen arra, nincsen arra semmi írva. 
Írjátok fel piros vérrel azt az egyet: 
Itt nyugszik a százegyedik gyalogezred! 

Asztalos, készíts koporsót, 
Egy egész ezrednek valót! 
Vérbetűkkel írd rá eztet: 
Itt nyugszik egy gyalogezred. 

Petőfi e versét szerelmi népdalként is énekelték. Legutóbb olyan változat kerül t 
elő, melyben a versszakokat megcserélik és tartalmilag is á ta lakí t ják; az á t formálás 
elég jelentős: Petőfinél a szerelem maga az érzelem, míg a népdalváltozat konkrét 
személyről szól. 

Petőfi (Szerelem, szerelem): 
Szerelem, szerelem 
Keserű szerelem, 
Miért bántál olyan 
Kegyetlenül velem? 
Te voltál szívemben 
Első és. utolsó. 
Nemsokára készül 
Számomra koporsó. 

Elmegyek az ácshoz. 
Fejfát csináltatok; 
Egyszerű fejfámra 
Csak egy sort ínatok; 
Fekete betűkkel 
Ez lesz írva rája: 
„Itt hervad a hűség 
Eltépett rózsája". 

Népdal: 
Elmegyek az ácshoz fejfát csináltatni, 
Aranyos betűkkel a nevem ráíratni. 
Aranyos betűkkel, régi babám, azt íratom rája: 
Itt nyugszik a forró szerelemnek egy elhervadt virágja. 

Szerelem, szerelem, átkozott szerelem! 
Te csaltál meg engem, verjen meg az Isten! 
Te voltál szívemnek első és a legutolsó. 
Készen áll a számomra egy diófa koporsó. 

(Almási István gyűjt. Csíkverebes, 1962. Közli a Művelődés 1969. 7. szá-
ma, 44. old.) 

E népi átalakítás nem olyan sikerült, mint az Alku egyik-másik változata; az ara-
nyos betű, a forró szerelem és az elhervadt virág kifejezés az egész alkotást a 
magyarnóták közelébe viszi, az eredeivel szemben a szerelem érzésének a hűt len 
szerető személyével való felcserélése is határozottan tar talmi szegényedéssel járt . 

VI. Ennél valamivel szerencsésebben alakult a költő Hegyen ülök című versé-
nek népköltészeti sorsa az utóbbi évtizedekben. Első hat sorát (mindegyiket meg-
ismételve) széki keservesben l á t juk viszont; a változtatás csak néhány szóra t e r j ed : 
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Petőfi (Hegyen ülök): 
Hegyen ülök, búsan nézek le róla, 
Mint a boglya tetejéről a gólya. 
Lenn a völgyben lassú patak tévedez, 
Az én fáradt életemnek képe ez. 

Elfárasztott engemet a szenvedés. 
Be sok búm volt, örömem meg be kevés!... 

Népdal: 
Hegyen ülök, búsan nézek le róla, 
Mint a boglya tetejéről a gólya. 
Lenn a völgyben lassú patak tévedez, 
Az én gyászos életemnek képe ez. 
Megepesztett engemet a szenvedés. 
Mennyi búm volt, örömem meg de kevés! 

Közbevetőleg említem, hogy nem átadás-átvétel a hasonlóság oka a következő so-
rokban, melyek mindkét esetben más-más gondolat k i fe j tésére a lka lmasak : 

Petőfi (Hegyen ülök): 
Bánatomból egy nagy árvíz lehetne: 
örömem kis sziget lenne csak benne ... 

Népdal (bánatról szóló keserves): 
Ha kicsapna, tenger lenne belőle; 
Nagy a világ, elborítná örökre ... 

A Hegyen ülök című Petőfi-versnek azonban ké t utolsó szakasza volt a legnépsze-
rűbb: kiszakadtak a költeményből, önálló vándorútra keltek, és szinte ahány népdal , 
annyiféle ú j abb népköltészeti versszakkal társul tak: az ú j változat k i fe jezhet bánatot , 
szerelmi csalódást vagy éppen ragaszkodást is. A szóban forgó Petőf i - fé le két sza-
kasz és az ú jonnan előkerült népköltészeti változatok: 

Petőfi (Hegyen ülök): 
Holtom után vajon mi lesz belőlem? 
Vadfa lenni szeretnék az erdőben, 
Ott lenne az én számomra jó tanya, 
Egész világ engem ott nem bántana. 

Szeretném, ha vadfa lennék erdőben; 
Még inkább, ha tűzvész lenne belőlem: 
Elégetném ezt az egész világot, 
Mely engemet mindörökké csak bántott. 

Népdalok: 
1. Hóttom után vajon mi lesz belőlem? 

Vadfa lenni szeretnék az erdőben, 
Vadfa lenni szeretnék az erdőben. 
Ott is csak egy tűzvész lenne belőlem. 
Elégetném ezt a cudar világot, 
Amely engem mindörökké csak bántott. 
Elégetném ezt a cudar világot, 
Hogy ne látnám búsan az én rózsámot. 

(Szék. Kallós Zoltán gyűjt. 1971. Kéziratban.) 
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2. De szeretnék az erdőben fa lenni! 
Ha engemet meggyújtana valaki, 
Elégetném ezt az egész világot; 
Közepében meghagynám a babámot. 

(Almási István—Faragó József gyűjt . Homoródalmás, 1963. Közli a 
Művelődés 1969. 7. száma, 42. old.) 

3. De szeretnék az erdőbe fa lenni! 
Hogyha jengem meggyújtana valaki, 
Elégetném ezt a cudar, betyár világot, 
Hogy ne lássam más ölébe babámot. 

Sűrű csillag ritkán ragyog az égen. 
S még annál is több irigyem van nékem: 
Irigylik a szép, fiatal életem; 
Irigylik, hogy szép szeretőm v.an nekem. 

(Almási István gyűjt. Kászonimpér, 1963. Megjelent a Művelődés 1969. 
évi 7. számában, 42. old.) 

4. De szeretnék az erdőbe fa lenni, 
A fák közül tőgyfa-nevet viselni, 
Mer' a tőgyfa kék lánggal ég füst nélkül. 
Az én szívem soha sincs bánót nélkül. 

Zöld erdőbe terem a mérges kígyó. 
Szép leánból lész a legény-csábító. 
Aj, istenem, de jó annak, ki csúnya! 
Szegény legény szívit nem szomorítja... 

(Laj tha László: Széki gyűjtés. Bp. 1954. 252—3. old.) 

VII. Az újkori népi l í rának legtöbb alkotása laza szerkezeti egységet alkot: 
apró részecskékből, versszakokból építkezik; a sorok, sorpárok és nagyobb szaka-
szok is helyet cserélhetnek egymással, önálló életre kelhetnek, pl. vándorversszak-
ként kerülnek be rokon hangulatú, de eltérő dal szövetébe. (Imént idézett példánk 
tanúsága szerint ilyes esetek Petőfi versszakaival is gyakran előfordultak.) 

Az átvétel és az átdolgozás leleménye azonban kifogyhatatlan! Nem egy eset-
ben a Petőfi-vers egésze ihleti meg a népi-félnépi költőket és előadókat; kész tehát 
a „minta", indulhat a népköltészeti „sorozatgyártás", amint ezt az Alku-típusú 
dalokkal kapcsolatosan már említettem. 

És most következzék olyan Petőfi-utánzat, mely vándorversszakként eredeti (bár 
kissé módosított) szakaszt is beilleszt: 

Petőfi (Csatadal): 
Trombita harsog, dob pereg. 
Kész a csatára a sereg. 
Előre! 
Süvít a golyó, cseng a kard, 
Ez lelkesíti a magyart. 
Előre! 

Föl a zászlóval magasra, 
Egész világ hadd láthassa! 
Előre! 
Hadd lássák és hadd olvassák, 
Rajta szent szó van: szabadság. 
Előre! 
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Aki magyar, aki vitéz, 
Az ellenséggel szembenéz. 
Előre! 
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar, 
ö s az isten egyet akar. 
Előre! 

Véres a föld lábam alatt, 
Lelőtték a pajtásomat. 
Előre! 
Én sem leszek rosszabb nála, 
Berohanok a halálba. 
Előre! 

Ha lehull a két kezünk is. 
Ha mindnyájan itt veszünk is, 
Előre! 
Hogyha el kell veszni, nosza: 
Mi vesszünk el, ne a haza! 
Előre! 

48-as népdal: 
Szól az ágyú, jön a halál. 
Jó éjszakát, kit megtalál. 
Százszor hal meg az, aki fél; 

• Előre hát a hazáért! 

Véres a fű lábam alatt: 
Ellőtték a pajtásomat. 
Én se leszek rosszabb nála, 
Elöl megyek a csatába. 

A rózsámat, cimborámat, 
Hej, nem hagyom a hazámat! 
Mit ad Isten, azt ad Isten, 
Ür lesz még a magyar Pesten. 

•'. (Szatmár. Magyar Népköltési Gyűjtemény, 1:290. old., 2. sz.) 

VIII. Már ez utóbbi népköltészeti példánk is bizonyítja, hogy az (¡átdolgozás 
mértéke nem az átvétel időpontjától kezdve eltelt idő ta r tamától függ: e Petőf i -
versnél alig valamivel f iatalabb 48-as népdal sikerült utánérzés, melybe egyetlen 
eredeti versszakot szinte változtatás nélkül illesztettek be; más esetben b á r száz 
év is eltelik, a Petőfitől való ú j abb átvételek szövege mégis közelebb á l lhat az 
eredetihez, mint az időben megelőző korábbiak. Így pl. a Fürdik a holdvilág az ég 
tengerében című vers korábbi népköltészeti változatai több-kevesebb mér tékig népi 
átdolgozások, míg a legutóbb, Jagamas János által gyűj töt t csíkmenasági var iáns 
4 sora (Sűrű a füvön az éj harmatozása, De sűrűbb két szeme könnyének hul lása ; 
Elmennék én haza, i t t hagynám ezeket, Örömest itt hagynám! de most m á r nem 
lehet!) kihagyásával híven követi az eredetit. (Közli Almási Is tván a Művelődés 
1969. évi 7. számában, a 44. oldalon.) Hasonló a helyzet a Megy a juhász a szamá-
ron című Petőfi-verssel is: az eltérések jelentéktelenebbek, min t a korábban fe l -
jegyzett változatokéi. (Megjelent uo., Jagamas J. magyarói gyűjtése.) 

IX. Az írásbeliség jelenléte tehát a népköltészeti (szóbeli) alkotás fo lyamatában 
is alapvető, minőségi változást idéz elő: az addigi ki tapintható és viszonylagosan 
könnyebben áttekinthető változatképződést úgy módosítja, hogy mindvégig meg-
marad a szájhagyomány és az írásbeliség közvetlen kapcsolatának lehetősége; h iába 
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indult tehát meg egy szóbeli csiszolódási folyamat, bármely ponton visszakapcsol-
ha tnak az eredeti írásos forráshoz, amely a sajtó révén minden írástudó embernek 
rendelkezésére áll. Sokkal inkább a körforgás e kor jellemzője tehát, mint az egy-
síkú adás-vétel. Mindaddig, míg a szóbeliség él és eleven, az i lyesfaj ta kutatásokat 
sem lehet lezárni. Faragó József gyűjtési felhívásai is egy „fülünk hal la tára" végbe-
menő folyamat : Petőfi mai folklorizálódása fokozottabb megfigyelésére sürgetnek. 

X. A folklór még további meglepetésekkel is szolgál! A népköltészeten belül 
régtől fogva köztudott az ún. műfajváltás törvénye, amikor hasonló tartalmaidra] 
mesék-balladák, bal ladák-mondák stb. között is találkozunk; nálunk különösen 
hangsúlyos a valamikori verses műfa jok prózai formában való továbbélése. E mű-
fa jvá l t á s törvénye most már Petőfitől származó alkotásokra is kezd vonatkozni. 
Ugyancsak Faragó József gyűjtöt t 1966 folyamán egy mesét a 78 éves nagymohai 
vak mesemondótól, Mátyás Dénestől; a mese címe: A körtelopó gyermek, mely nem 
más, min t a Szeget szeggel t ré fás Petőfi-vers prózai változata. A mesemondónak 
erről ugyan nem volt fogalma, de még a prózai szöveg egyes sorai is (pl.: Megingott 
belem, m á j a m és v e s é m . . . stb.) világosan elárul ják eredetüket. Minden bizonnyal 
fogunk még több hasonlóval is találkozni. 

I 
* 

Gyarapodó ismereteink ellenére is ma még nehéz a kölcsönhatások minden 
mozzanatát áttekinteni és összefoglaló elemzést adni. Petőfi elsősorban olyan lírai 
költő, aki az új stílusú magyar népdal ismerője és egyben bábá ja is volt. E korban 
már a magyar népköltészet egészére is jellemző volt a fokozatos és mindjobban el-
uralkodó lírizálódás, különösen a költő szülőhelyén és szélesebb körben: a népköl-
tészeti fej lődés élvonalában haladó Alföldön. Petőfi ezt az ú j stílusú népdalréteget 
ismerte, gyűjtötte és dolgozta fel. Bár ez a hatás volt nála domináns, nyitva maradt 
ő másfelé is: nemzetközi népköltészeti „közhelyeket" fogadott be, ül tetet t á t ma-
gyarba, de nem fordítás, hanem szabad átdolgozás formájában . A katonaságtól 
hozta a laza műfa j i keretű, mégis halhatat lan obsitosmesét; ez képviseli nála a népi 
epikát, és nem a ballada vagy a monda, mint nagy kortársainál. 

Népünk is elsősorban Petőfi „népközeli" alkotásait vette át, nem egy esetben 
„visszavette" tőle, mint pl. ezt az Alku esetében sejteni lehet. A Petőfi-féle ú j stílus 
jól illeszkedett az időközben diadalra jutott ú j stílusú népdalok közé, sőt kontami-
nálódhatott magyarnótákkal is. A népi átvételek nem egyetlen időpontra vagy ak-
tusra korlátozódnak, hosszas folyamat eredményei. Elsősorban az Alföld visszhang-
zott Petőfi indítására, de időbeli eltolódással más nagy t á j a k is, legutóbb és ta lán 
minden eddiginél élénkebben Erdély magyarsága. (Innen még sok meglepő adat 
kerülhet felszínre!) A nép elég szabadon bánt Petőfi verseivel; dallamot adott neki, 
szövegét esetenként átrendezte, stilizálta, toldotta, rövidítette. A megmunkálás min-
dig a korabeli népi ízlés, a további egyszerűsítés, sokszor a konkretizálás irányába 
tolódott. Részleteiben minden Petőfitől való hely alkalmazkodott ahhoz á népkölté-
szeti szövegkörnyezethez, melybe bekerült. Talán ezek a kontaminál t helyek a folk-
lorizálódás legérdekesebb példái. Petőfi bizonyára nem haragudnék az e f fa j t a népi 
„plágiumra". 

Ha már egyszer bekerültek a szájhagyomány vérkeringésébe, éppoly nehéz a 
Petőfitől való helyeket meglelni, mint fordítva: az átdolgozás nagy mértéke miat t a 
Petőfit é r t népköltészeti hatásokat. Az írásbeliség-szóbeliség egymásmellettisége más 
szempontból is meglehetősen összekuszálja a dolgokat: előfordul ugyan, hogy egy-
egy Petőfi-alkotás korán elszakad a szóbeliségtől (pl. az Alku), és ettől kezdve meg-
indul a szakadatlan változás és alakulás, más esetben viszont ú j r a és ú j r a vissza-
mennek az írásos formához, mely jó száz év óta mindenki rendelkezésére áll. I lyen-
formán egy későbbi átvétel jobban őrizheti az eredeti formát, min t egy korábbi. 

Kényesebb ízlésű széplélek ellenvetheti, hogy Petőfi és a nép csak a „legálsóbb" 
szinteken hatot t egymásra, ez azonban még nem igazi fejlődés, legfeljebb tematikai 
gyarapodás és stilizálás. E kérdés csak látszólag ennyire egyszerű. Újabban előkerült 
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olyan „magasabb szintű", tehát nem népdalformában írt Petőfi-vers is folklorizált 
formában, mint pl. a Távolból és a Nemzeti dal, de ettől függetlenül is: népünk 
Petőfi alkotásainak java részét szóról szóra megtanulta (részben már az iskolában, 
részben pedig önszántából), a középrétegek és a parasztság jelentős része is majd 
félezer alkotását énekelte minden változtatás nélkül! Ezeket azonban ezúttal nem 
elemeztük, pedig a folklorizálódásnak mintegy tízszeresét teszik ki. 

Soha még költő önmagáról nagyobb joggal nem mondta ezeket a sorokat: 

S ez az igaz költő, ki a nép ajkára 
Hullatja lelkének mennyei mannáját 

I R O D A L O M 

Az összeállítás nem teljes, az irodalomtörténeti tanulmányokat és könyveket nem tartal-
mazza, elsősorban a népköltészeti kutatás felől tekinti át a kérdést. 

Ha az idézetek után külön nem jelölöm, az Ortutay Gyula—Katona Imre Magyar nép-
dalok, I—n. Bp. 1970. antológiából valók a szövegek. 

ALMASI István: Petőfi versei az élő szájhagyományban in Művelődés, 1969 . 7. sz. 41—44. p. 
CSEKE Péter : Itt jár t Petőfi In Echinox 1970. 3., 4. és 5. sz., 13., 11. és 13. p. 
DIENES András: A legendák Petőfije. Tá j és emlékezés. Bp. 1957. 
FARAGÓ József: Egy folklorista találkozásai Petőfivel in Kortárs, 1972. (Sajtó alatt.) 
KATONA Imre: „Alku" típusú népdalaink in Ethnographie, 1965: 557—571. old. 
KATONA Imre: „Fa leszek, ha fának vagy virága" (Egy Petőfi-vers nemzetközi pár-

huzamai) In Üzenet, 1973. (Sajtó alatt.) 
MITRULY Miklós: Petőfi „Alku"-jának három erdélyi változata in Ethnographie, 1966: 

568—569. p. 
TERBE Lajos: Petőfi és a nép. Mit vett át Petőfi a néptől? Mit vett át a nép Petőfitől? 

Bp. 1930. 
VOIGT Vilmos: A folklór esztétikájához. Bp. 1972. 161—170. old. (A folklorizmus-folklori-

zálódás elvi tisztázása.) 

HÉZSO FERENC RAJZA A „SZÜLŐFÖLDEMEN" CtMÜ VERSHEZ 
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CSOÓRI SÁNDOR 

A népköltészet és Petőfi 

Egy szétrongyolódott, századeleji folyóiratban véletlenül akadtam rá Sebestyén 
Gyula, nagy hírű tudósunk Petőfi népdalgyűjtéséről szóló tanulmányára. „Felolvas-
tatott a Kisfaludy-Társaság folyó év április elsején tartot t ülésén." Azt, hogy a 
fölolvasás 1914-ben történt, egy tagsági, illetve egy előfizetési díjról kiállí tott nyug-
tából derí tet tem ki. 

Sebestyén í rásának már a címe is fölvillanyozott. Csokonai, Berzsenyi, Arany 
népdalgyűjtéséről tudtam, amit tudni lehet, de Petőfiéről csak annyit, hogy Erdélyi 
János Népdalok és Mondák 1846-ban megjelent kötetében a fölsorolt 95 gyűj tő között 
Petőfi neve is szerepel. De hogy mit gyűjtött , hol és milyen módon, arról nem 
tudtam semmit. Emlékezetem szerint Illyés sem beszél róla regénynek, életrajznak, 
tanulmánynak, sőt for rásmunkának is beillő Petőfi-könyvében. 

S tudtommal mások sem. 
A feledésbe merült, illetőleg a szakemberek, szaktudósok hálójában megrekedt 

tanulmányból minden apró részletre fény derült. 
Sebestyén közli az évtizedekig elveszettnek hit t Petőfi-kézirat fényképmásola-

tát. Egy négy ré t re összehajtott fél ív papír első három oldalára öt dalt jegyzett le 
Petőfi, de még mielőtt elküldte volna Erdélyinek, az öt közül egyet ő maga húzott 
át. Egy másik papírlap két oldalán pedig még négy másik, egymástól elkülöníthető 
versszakot olvashatunk. Ezek a versszakok is töredékesek, hiányosak. Csonkaságuk-
ból érezni lehet, hogy Petőfi emlékezetből í rhat ta le az anyagot. 

Vall juk be : ez a néhány bizonytalan eredetű szöveg nem egetverő teljesítmény. 
Hátha még a végeredményt is i smerjük! Erdélyi, Petőfi gyűjtéséből mindössze nyolc 
sort emelt ki s tartot t közlésre érdemesnek. Nyolc sort, amely ha népi eredetű is: 
egy összekuszálódott zsiványballada töredéke. 

Lehetséges, hogy Erdélyinek ennyi is elég volt, mer t neki ta lán nem is Petőfi 
gyakorlati közreműködésére volt szüksége, hanem a nevére. Arra, hogy diadalmas-
nak ígérkező vállalkozásában a népies irányzat legtehetségesebb képviselője lélek-
ben is jelen legyen. De a sovány eredmény magyarázatául ugyanígy elképzelhető, 
hogy a botfüléről és a f-ahangjárói híres f iatal költő nemigen tudott népdalokat. 
Hallhatott bár sokat, mégsem f ú j t a őket fejből. Megelégedett azzal, hogy t i tkukat , 
belső mozgató erejüket, párá juka t ismeri: a fölöttük átvonuló felhőt és napot. 
A h a n g r a figyelt csak oda igazán, a lényegre, amihez talált ő szavakat bőven a 
saját szótárából is; s helyzeteket és hangulatokat a saját élethelyzetéből. 

Érik a gabona, 
Melegek a napok, 
Hétfőn virradóra 
Aratásba kapok. 
Érik szerelmem, is, 
Mert forró a szívem, . • 
Légy te aratója 
Édes egyetlenem. 

Vagy hogy egy egészen személyes hangút, petőfis lelkiállapotút idézzek: 

Ki vagyok én? nem mondom meg; 
Ha megmondom: rám ismernek. 
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Pedig ha rám ismernének, 
Legalább is felkötnének. 

A hangra való rátalálás persze nem ment olyan könnyen, min t ahogy mi l á t j u k 
az azóta eltelt idő közhelyekkel körüllengett magasából. Bajza például hi t tel és t iszta 
meggyőződéssel a r ra akar ta rábeszélni a bordalokkal jelentkező f iatal költőt, hogy 
népdalokat is időmértékes ütemre ír jon. Petőfi a szófogadó f iú a lázatával meg-
fogadta a tanácsot; neki is veselkedett, de kudarcot vallott. Szót sem é rdeme lne ez 
a kis irodalmi kitérő, ha nem uta lna arra , micsoda félreértések donghattak, zsibong-
ha t tak a népköltészet, a népies költészet, a műköltészet fogalma körül. Semmivel se 
ár ta t lanabbak, mint manapság a modern költészet megítélésében. A klasszicizmus 
márványdugói ott feszültek még a fülekben. Kazinczy íz, csín, tűz szavai ég t á j a t 
jelző szavak maradtak még nagy tekintélyű i rodalmárok fe jében is. Nem csoda hát , 
ha Petőfi szamaras verse jelképesen is ugyanolyan botránykel tő lett a negyvenes 
évek elején, mint Ady Fekete zongorája a századforduló utáni években. 

A zavarról maga Petőfi is beszámol. Az 1847-ben megje lent összes kö l temények 
előszavában ezt í r j a : „ . . . a magyar mérték és r ím még nincs meghatározva." Be-
vallja, hogy ő sem lát tisztán, csupán az ösztönére hagyatkozik. „ . . . s a h o l . . . r í m 
és mérték dolgában a legnagyobb hanyagsággal vádolnak, ta lán éppen ot t j á rok 
legközelebb a tökéletes, az igazi magyar versformához." 

Ma már tud juk , hogy a magyar versforma — ü tem és r ímhasznála t — egyik 
lehetőségéhez valóban ő jutot t legközelebb. Különösen népdalszerű vagy népda l t 
utánzó verseiben. Akadnak ezek között a dalai között olyanok, amelyek szinte é n e k -
lésre kínálkoznak. Nem kell zeneértőnek l ennünk ahhoz, hogy ütemükből , belső 
hangulatbujdosásaikból közvetlenül is kihallhassuk az énekelt népdalok ha tásá t . 

Mert Petőfi nemcsak a versformát , a kötetlenebb r ímelést tanul ta el a népda l -
tól, hanem mindazt, ami t csupán közhelyszerű fogalmakkal t u d u n k jelölni : a n é p 
eszejárását, csöndjét, elborulásait, lélekbeli s alkat i egyéniségét. 

A lényegre: a hangra való rátalálás, mint tud juk , oly tökéletesen sikerül t , hogy 
jó néhány verse, kikerülve az irodalom naprendszeréből — népdal lá válik. Pé ldául 
a Hortobágyi kocsmárosné című még azon melegében. Megjelenése u tán ké t -há rom 
évre Erdélyi közli is a Népdalok és Mondák kötetében. 

Terbe Lajos 1930-ban megjelent Petőfi és a nép című t anu lmánya szerint 51 
Petőfi-vers vándorolt á t a szájhagyomány világába. Ezek egy része da l lammal , 
Egressy Béni, Szénfy Gusztáv s mások megzenésítésében. Még Arany is négy Pe tőf i -
versnek szerzett dallamot. Természetesen a nép közé kerül t szövegek és dal lamok 
a szájhagyomány sodratában ugyanúgy alakultak, csiszolódtak, töredeztek, koptak 
vagy bővültek, mint eredeti népdalaink. 

Az utóbbi időben fellendülő erdélyi népdalgyűjtés során még mindig előkerül 
egy-egy ú j abb népdallá változott Petőfi-vers. 

Két esztendővel ezelőtt Almási István kolozsvári gyűj tő a Bukares tben meg-
jelenő Művelődés című folyóiratban kisebb f a j t a szövegszemlét t a r t a szóban forgó 
Petőfi-versek-népdalok fölött. 

Izgalmas rejtély szomszédságába kerül, ki a da l lammal együtt közölt népdalokat 
Petőfi eredeti szövegével összehasonlítja. A m á r említet t Hortobágyi kocsmárosné öt 
szakaszából csupán két szakasz marad meg a hagyományban. Ez is csak „cserepek-
ben", azaz alaposan kiforgatva. A Petőfi-vers ha rmadik szakaszát emeli ki a nép 
s idomítja sa já t ízléséhez. 

Nézzük előbb az eredeti vers két egymást követő szakaszát: 

Kocsmárosné, hej hol termett a bora? 
Savanyú, mint az éretlen vadalma. 
Csókolja meg az ajkamat szaporán, 
Édes a csók, megédesül tőle szám. 
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Szép menyecske ... savanyú bor ... édes csók ... 
Az én lábam idestova tántorog; 
öleljen meg kocsmárosné édesem! 
N,e várja, míg itt hosszában elesem. 

S mit választ ki ebből a szájhagyomány? A magyargyerőmonostori s a csík-
rákosi változat közül az utóbbit í rom ide: 

Kocsmárosné, de savanyú a bora. 
Olyan mint a valóságos vadalma. 
Kocsmárosné, cukrozza meg savanyú borát. 
Még ma éjjel elszeretem a lányát. 

Kocsmárosné, mit ugat a kutyája, 
Nem jöttem én lopni az udvarára. 
Kocsmárosné, kösse meg a hamis kutyáját, 
Ne ugassa meg a lánya babáját. 

Hasonló történik a Hegyen ülök című versével is, ami a részletek kiemelését 
illeti. Van olyan falu a Mezőségen, ahol az első, a második, a negyedik szakaszt 
éneklik, s van, ahol, mint például Homoródalmáson, csak az utolsót. Petőfi így 
fejezi be versét: 

Szeretném, ha vadfa lennék erdőben. 
Még inkább, ha tűzvész lenne belőlem; 
Elégetném ezt az egész világot, 
Mely engemet mindörökké csak bántott. 

S a népdal négy sora pedig így hangzik: 

De szeretnék az erdőben fa lenni, 
Ha engemet meggyújtana valaki. 
Elégetném ezt az egész világot, 
Közepébe meghagynám a babámat. 

Utoljára hagytam egy olyan népdallá változott Petőfi-verset, amelybe, eddigi 
ismereteim alapján, elsőül én botlottam bele. Kallós Zoltánnal és Marosi Júliával 
együtt j á r t am a Mezőség egyik lenyűgözően érdekes f a lu jában : Széken. Ismerősök-
nél voltunk. Átüzent hozzánk egy fiatalasszony, hogy ő is szeretne Kallós hang-
szalagjára énekelni. Az üzenetben nem a magamutogatás, hanem a vallomásvágy 
kényszere volt a meglepő, ami abból is kiderült, hogy éneklés közben többször sírva 
fakadt. Az ismeretlen dalok között egyszer csak ismerős sorokra kap tam föl a 
fejemet: Petőfi-vers! Méghozzá egyik Legsikerültebb a koraiak közül. A Temetésre 
szól az ének sorait hallottam vissza. A verset Petőfi Debrecenben írta, 1843 decem-
berében. Nem is egészen szerepjátszásból, mint ahogy az efféle korai verseiről 
bizonygatni szokták. Nem, mer t a vers írásakor valóban elkeseredett volt a vég-
sőkig, beteg és elhagyatott, Pákh Albert vendége, aki koronatanúként igazolta a 
nyolc sor szó szerinti hitelét. Míg a fiatalasszony Kallós kérésére ú j r a elénekelte a 
dalt, fölidéztem emlékezetemben az eredeti t : 

Temetésre szól az ének, 
Temetőbe kit kísérnek? 
Akárki! már nem földi rab, 
Nálam százszorta boldogabb. 
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itt viszik az ablak alatt; 
Be sok ember sírva fakadt! 
Mért nem visznek engemet ki, 
Legalább nem sírna senki. 

Igen ám, de e két szakasz előtt még két másik szakasz is elhangzott. Két olyan, 
amely egyetlen Petőfi-versre sem emlékeztetett. Az önmagában is tökéletes Petőfi-
vers tehát — ritka kivételként, a nép alakítóműhelyében ezúttal — bővült. Kár, 
hogy dallam nélkül nyújthatom át a szöveget, de bizonyos vagyok abban, hogy ez 
a ma is elevenen élő, szájhagyományba beilleszkedett Petőfi-vers igazi meglepetés 
lesz a népdal híveinek és az irodalomtörténészeknek egyaránt. 

Temetőben kék ibolya, 
Nem leszek szerelmes soha. 
Láncot veretek szívemre, 
Megmutatom, bírok vele. 

Temetőben kék ibolya, 
Szívem gyászba van borulva. 
Nem egyébért, csak teérted. 
Mert én tiltva vagyok tőled. 

Temetőben zeng az ének, 
Vajon, oda kit kísérnek. 
Akárki az, nem földi rab, 
Nálamnál százszor boldogabb. 

Most viszik az ablak alatt, 
Minden kislány sírva fakad. 
Bárcsak engem vinnének ki, 
Engem nem siratna senki. 
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A Petőfi-életrajz kérdéseiről 
BESZÉLGETÉS FEKETE SÁNDORRAL 

— Több könyved is megjelent, illetve megjelenik az évfordulóra. Kezd-
jük talán ezekkel. 

— Négy könyvvel készültem az évfordulóra. Elsőnek az így élt a szabadságharc 
költője című mini életrajz látott napvilágot, még október közepén. Sok képpel, 
olvasmányosnak szánt szöveggel, népszerű i f júsági kiadványnak készült, de szeret-
ném ajánlani mindazoknak a nem szakembereknek is, akik kíváncsiak arra, hogy 
az ú j kutatási eredmények nyomán mit tudunk Petőfiről. Eddig minden szépiro-
dalmi vagy népszerű életrajz Ferenczi Zoltán művére s legfeljebb még Hatvany 
gyűjteményére épült, ez az első olyan biográfia, amely a legújabb Petőfi-kutatáso-
kon alapul, a költő életének történetéből ki iktat ja a legendákat, és szigorúan a 
tényekhez ragaszkodik. 

Időrendben második évfordulós munkám egy „irodalomtörténeti füzet", a Petőfi, 
a vándorszínész folytatása: Petőfi romantikájának forrásai címen azt vizsgálom 
benne, miként hatot t költőnkre színészéletének több éves tapasztalata. Harmadik 
könyvem a Mezítláb a szentegyházban címet viseli, Petőfiről és kortársairól 1958 
és 1970 között í r t cikkeimet tartalmazza. Az írásokat ál talában nem eredeti for-
májukban adom közre. Égy dolgozatot leszámítva, amely megrövidült a kiadás so-
rán, a többiek ál talában bővültek, mivel a tárgyalt témák kifejtésében ezúttal ke-
vésbé kötöttek terjedelmi, szerkesztéstechnikai és egyéb korlátok. A negyedik s egy-
szersmind legfontosabbnak tervezett munkám, a Petőfi Sándor életrajza I., való-
színűleg csak 1973 tavaszán lát napvilágot — első könyve lesz annak a három kötetre 
tervezett tudományos életrajznak, melynek megírására az Irodalomtudományi Inté-
zettől kap tam megbízást. 

— Közben megjelent egy képes történelemkönyved a francia forradalom-
ról, s készülő bemutatóidról is hallani. A jelek szerint nem nagyon félsz attól, 
hogy „nagytermelő" hírébe kerülsz. 

— A francia forradalomtörténetet évekkel ezelőtt írtam, nem tehetek róla, hogy 
kiadása mostanáig húzódott. Ettől függetlenül tény, hogy mostani termésem kicsit 
soknak látszik. De azok, akik ezt kifogásolják, gondoljanak arra, hogy 1958-tól 
1969-ig például a filológiában még csak egy pár lapos különlenyomaton sem jelent 
meg, s így ha visszamenőleg 15-20' évre osztjuk el ezt az évfordulós sorozatot, akkor 
ki fog derülni, hogy — sajnos — nem vagyok „nagytermelő". Csupán arról van 
szó, hogy szívesen dolgozom, ha a munka érdekel. Nekem egyébként Petőfi nem 
évfordulós téma, hanem a világirodalom legizgalmasabb költője és a magyar tör té-
nelem legtisztább alakja. Immár negyedszázada foglalkozom vele és korával, fog-
lalkoztam akkor is, amikor nem sok reményem volt arra, hogy valaha még ismét 
hivatásos „Petőfi-kutató" lehetek. S ha egyszer észreveszem, hogy éleíének-művének 
rejtélyei többé nem érdekelnek, akkor tudni fogom, hogy a pálya végéhez értem. 

— Az élet és a mű rejtélyei számodra mindenekelőtt biográfiai kérdések. 
Ez annál is feltűnőbb, mert sokan az életrajzot nem tekintik korszerű mű-
fajnak. 

— Az-Irodalomtudományi Intézeten belüli munkamegosztás - hozta úgy, hogy én 
írom az életrajzot. Két alkalommal munkaközösség látott dologhoz, ezek a t r ium-
virátusok azonban különböző okok miatt felbomlottak, s akkor - úgy döntött az 
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igazgatótanács, hogy csináljam egyedül. Ez a döntés persze nem volt függet len tény-
leges haj lamaimtól s addigi dolgozataimtól. Ami a korszerűséget illeti: t i sz tában va-
gyok azzal, hogy a biográfia m a nem népszerű m ű f a j . Petőfi esetében azonban nem 
indulhatunk ki abból, hogy nap ja inkban az i rodalomtudomány mely diszciplínái 
dívnak, abból a tényből kell kiindulnunk, hogy nincs tudományos igényű Pe tőf i -
életrajzunk. Az első és utolsó ilyen jellegű m u n k a m é g a múlt században született , 
csaknem nyolc évtizeddel ezelőtt. Állítom, hogy a világirodalom nagyjai közt nincs 
még egy költő, akinek életét olyan elavult biográfiából kellene megismernünk, min t 
amilyen Ferenczi Zoltán Petőfi-életrajza. Nem szeretem a hangzatos fordula tokat , 
de ez csakugyan tar thatat lan állapot, amelyet még kirívóbbá tesz az a körü lmény, 
hogy épp a legutóbbi időkben jelentékenyen gazdagodtak Petőfi- ismereteink. Való-
ságos szakadék keletkezett egyfelől a régi biográfia és a ráépülő szépirodalmi-
népszerű stb. feldolgozások, másfelől az ú j Petőf i -kuta tások eredményei között. 
A Kri t ika jubileumi számában szeretném jellemezni ezeket az ú j vizsgálatokat, de 
hadd mondhassak itt is legalább annyit, hogy szerintem az elmúlt százhúsz év 
alatt még soha ilyen ki ter jedt és sokrétű nem volt a Petőfi-filológia. Ugyanakkor a 
szélesebb közvéleményben tovább élnek a hamis legendák, sőt ú j r a és ú j r a meg-
jelennek és elhangzanak olyan művek, amelyek kínos, bántó tévedéseket te r jesz te-
nek — épp arról a költőről, akinek élete is alkotás, sőt bizonyos ér te lemben közügy. 
Ilyen körülmények közepette az ú j tudományos é le t ra jz gyors létrehozása köteles-
ség, még akkor is, ha a feladat nem látszik túlzottan „modernnek". 

Egyébként a tudomány divat ja i is változnak. Előbb-utóbb ki fog derülni , hogy 
megbízható életrajzi alap nélkül a legmodernebb szövegelemző módszerek is önké-
nyes konstrukciókba veszhetnek el. A művet sohasem ér the t jük meg tel jesen, ha 
az írótól és a kortól elszakítjuk, az íróról és a korról pedig nem t u d h a t u n k eleget 
biográfia nélkül. Nem szeretnék olcsó csattanók kedvéért példákat idézni a r r a 
vonatkozóan, hogy Horváth Jánostól napjainkig hány kiváló i rodalomtudós hány 
fényes elméletét vagy vonzó ötletét lehetne kipukkasztani egy-egy szerény é le t ra jz i 
adattal. Megelégszem annak a meggyőződésemnek megvallásával, hogy a mode rn 
irodalomvizsgálati módszerek alkalmazásának is nélkülözhetetlen a lap ja — a biog-
ráfia. 

— Hogyan épül fel tervezett három köteted, milyen jellegű lesz maga 
a munka? 

— Az első kötet a költő gyermek- és i f júkorát , a vándoréveket tá rgya l ja 1823-tól 
1844-ig. Petőfi költői for rada lmának nagyszabású fél évtizedét összegezi a második 
kötet (1844—48). A harmadik könyv az 1848—49-es esztendő történetét a d j a meg. 
Célom, amely a munka jellegét is megszabta, gyorsan összefoglalni mindazt , ami t 
ma tudunk. Még mindig sok a fehér fo l t költőnk életében, de nincs ér te lme tovább 
várnunk a még tisztázatlan kérdések majdani megoldására. Az eszményi tel jességet 
úgysem érhe t jük el, de amíg a r ra készülünk, e lmúlik a mi életünk is. Ezért t ehá t 
azt tervezem, hogy a Petőfi-filológia ú j életrajzi eredményei t foglalom össze, csak 
ott és csak addig bocsátkozva részletkutatásokba, ahol és ameddig ezek nem lassít-
ják le túlságosan munkámat . A régi Petőf i - tudomány több-kevesebb tudatossággal 
igyekezett elhomályosítani Petőfi forradalmiságát. A mi szemléletünk egészen más, 
Illyés remekműve és az első marxis ta szándékú értékelések óta mi m á r magától 
értetődő természetességgel a forradalmiságot l á t j u k a költő eszmei lényegének. 
E szemléleti változás azonban nem elegendő, ha közben a régi biográfiai káosz 
megmarad. A szemlélet további modernizálása mellet t tehát elsőrendű célom a 
határozott és tiszta életrajzi rend kialakítása: az adatok és tévedések káoszából 
világosan szeretném kiemelni azt, ami bizonyíthatóan igaz vagy jogosan feltételez-
hető, s mellőzöm a meséket. 
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— Ismeretes rólad, hogy szívesen vállalkozol kritikai csatározásokra. 
A fentiek után aligha lehet kétséges, hogy ez a munka is erősen polemikus 
jellegű lesz. 

Sajnos, talán épp a Petőfi-kutatások sűrűsödése, talán az idő múlása is okozza, 
hogy az utóbbi időben sokat csökkent vitatkozó kedvem. Ezelőtt egy-két évvel azon-
nal a géphez ül tem volna, ha olyan cikket olvasok, mint nemrégiben arról, hogy a 
nemzeti valójában csak „korlát", csak konzervativizmus, part ikularizmus, s hogy a 
nemzetinek nincs „önértéke", és így tovább. Most megelégedtem azzal, hogy tele-
jegyzeteltem az illető cikket, aztán legyintettem és elhaj intot tam az egészet. Ami 
pedig az életrajzot illeti, annak első kötetében új í tani igyekeztem, szakítottam 
ugyanis a Petőfi-biográfia egyik legterhesebb hagyományával, a szüntelen polemi-
zálgatással. Petőfi i f júságának történetét akar tam megírni, s nem e pályaszakasz 
vitáinak történetét . Csak azokra a problémákra tértem ki, amelyek ma is zavar ják 
a közfelfogást, s azokra is jobbára csak lábjegyzetben, illetve egy függelékszerű 
zárófejezetben. A narráció menetét nem akar tam megbontani azzal, hogy mind-
untalan k i té r jek a különböző életrajzok ténybeli vagy felfogásbeli tévedéseire. Most, 
hogy az első köteten túl vagyok, még ezt a vitatkozást is sokallom néha, s nagyon 
erősen gondolkodom azon, hogy a következő kötetekben ne meliőzzek-e minden po-
lémiát. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy amennyiben valamely tévedésnek a tévedő 
valamilyen érdeke a forrása, teljesen hiábavaló mindennemű érvelés, vitatkozás. 
Borsót hányni a fa l ra sokkal gyümölcsözőbb foglalkozás, mint ilyen tévedések 
ellen síkraszállni. 

— Említetted feljebb, hogy a ténybeli korrekciók mellett a szemlélet to-
vábbi modernizálására is szükség van. Mit jelent ez a gyakorlatban? 

..— Sok mindent. Így például azt, hogy nem szabad Petőfi forradalmiságát egy-
szerűsíteni. A vívódó Petőfiről ír t 1968-as cikkem, amely most lényegesen bővebb 
érveléssel jelent meg a Mezítláb a szentegyházban című kötetben, már óvást jelen-
tett be mindenfa j t a olyan szimplifikálás ellen, mely Petőfi belső kételyeit, szoron-
gásait elfedi. A második kötet egyik fő célja számomra épp az, hogy ebben a szel-
lemben ábrázol jam Petőfi világnézeti fejlődését, összefügg ezzel az is, hogy a lélek-
tani vizsgálatoknak az eddiginél komolyabb teret kell biztosítani az életrajzban. 
Persze vizsgálatokra gondolok, s nem olyan uj jból szopott hipotézisekre, amelyeket 
bizonyos lélektani iskolák túlbuzgó hívei engednek meg maguknak. Olvastam pél-
dául egy nemrégiben nyugaton megjelent könyvet, amelynek szerzője sok ki tűnő 
részletmegfigyelésének értékét azzal ássa alá, hogy kiagyalt kap ta fákra igyekszik 
ráhúzni Petőfi költészetének legfőbb eszméit. Ha a költő arról ír, hogy „A hazáért 
halni legnagyobb boldogság ezen a világon", akkor ez a szerző számára a n n a k meg-
vallása, hogy Petőfi édesanyjával szeretett volna nemileg egyesülni. Nos, az ilyen 
szórakoztató levezetésektől a magam részéről óvakodom, de azt igenis szükségesnek 
tartom, hogy a modern lélektan világát bá t rabban bocsássuk be a Petőfi-biográfiába 
is. Petőfi t a ma szemszögén á t kell néznünk a maga korában s nem a XIX. századi 
legendák ködfátyolán át. 

. Ú j r a és ú j r a hangsúlyozom, hogy szakítani kell a régi felfogásokkal. A való-
ságos filológiai ér téket persze minden további nélkül át kell vennünk a régiektől, 
az elutasítás a ténybeli hibákra és a szemléleti tévedésre vonatkozik. 

— A közvéleményben természetszerűen sok régi felfogás él tovább, Pető-
firől is. De a mai irodalomtudományban is van még hatása a régi iskolának? 

Köntörfalazás nélkül igennel kell felelnem erre a kérdésre. S hogy a dolog 
világos legyen, kicsit részletesebben kell itt ki térnem Martinkó Andrásnak egy cik-
kére, amelyben Eörsi Is tvánt dorgálta meg, amiért ő „Fekete Sándornak Petőfi, 
a vándorszínész című könyvével foglalkozva" „a szerzőnek Petőfi színészi képessé-
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geire vonatkozó végső következtetéseit mindenestül" elfogadta. Mar t inkó úgy á l l í t ja 
be ezeket a következtetéseimet, mintha azok szerint Petőfi nemcsak hogy nem volt 
rossz színész, hanem éppenséggel nagy színész is le t t volna. „Mintha Petőf i költői 
nagyságát emelni lehetne azzal, hogy nagy színész is v o l t . . . " — teszi hozzá Mar -
tinkó szelíd iróniával. 

Az irónia nagyon is jogosult — volna, ha a jobb sorsra é rdemes Eörsi t oly 
álnokul félrevezető következtetésekben csakugyan ilyesmi ál l t volna. De nem ez áll, 
éppen nem. Sőt, az inkriminált füzet írásakor előre számoltam bizonyos pá lya-
társaim várható reagálásával, s nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy „húszéves korá -
ban n e m is lehet nagy színész az ember", s magá t a kérdést, hogy volt-e Petőf i 
olyan tehetség, min t Egressy és Megyeri, „komolytalannak" í tél tem (Pe tő f i , a ván-
dorszínész 203. 1.). Számomra csak az volt a fontos, hogy „a színészi babérokra 
törekvő költő nem szenvedett beteges önismerethiányban — ellentétben nem egy 
életrajzírójával". 

De miért merül t fel ez az ügy, há rom évvel füze tem megjelenése u t án? Mar t inkó 
tallózásából ez is kiderül. Megtudjuk belőle, hogy Dersi Tamás a Tigris és hiéna 
kapcsán néhány nem túlzottan hízelgő állapítást te t t Mar t inkó d r á m a - és sz ín já ték-
értelmezési tudományáról. Mit tehetet t erre a megbírál t tudós? Természetesen nem 
szorítkozhatott annak deklarálására, hogy ő „nem süket" a dramaturgiához, hanem 
ellentámadásba ment át, s úgy tett, mintha Petőfi-f i lológiánknak ál ta lános veszélye 
volna az,' hogy a költőt túl nagyra értékeli nem költői mivol tában is. Ez a gyanú-
sítás annál hatásosabb lehet, mer t közvéleményünk java nagyon is érzékeny min-
denfa j ta kul t ikus túlzás ellen. Még akkor is, ha ezek a túlzások épp Petőf i körül 
a lakulnának ki. 

A veszély ellen harangozó filológus egy későbbi í rásában hangot váltott , s gúny 
helyett megértő, vállon veregető elnézéssel u ta l t vissza azokra, akik „jogos, derék" 
szemlélettel úgy aka r j ák megszépíteni a költőt, hogy „állítólagos pozi t ívumokat" 
találnak ott is, ahol nincsenek. Csakhogy erre a fe lmentésre nincs mód. Ha filoló-
giai művekben valaki „állítólagos pozitívumokkal" a k a r j a „még magasabbra emelni" 
a költőt, az nem „jogos, derék" szemlélet, h a n e m tudományta lan el járás , vi lág-
nézetileg a személyi kultusz ideológiájával rokon hiba. 

Csak épp az a bökkenő, hogy a ma i Petőf i - tudományban nemigen vannak kul-
tikus túlzások. A Petőfi emlékét kolbászevő versennyel ünneplő út törőkről megje len-
hetnek ingerlő tudósítások, sokszor túl nagy az ünneplési cs innadrat ta i t t meg ott, 
de filológiai munkákban ez nem érvényesül. Az állítólagos veszedelmet azért kellett 
kitalálni, hogy Dersivel szemben n e önmagát, hanem az egyetemes igazságot védel-
mezhesse Martinkó. Holott a valóságban nem is Petőf i -ügyben tallózott. Csupán 
Martinkó-ügyben. 

Mindez persze teljesen érdektelen lehetne, ha a tallózó nem árul ta volna el, 
hogy a személyes megtámadtatás okozta sérelem mellet t mi késztette cikke megírá-
sára. Arra hivatkozik, hogy a régi i rodalomtudománynak is az volt a véleménye a 
Tigris és hiénáról, mint neki. Drámai hangon kiál t fe l : „Mindenki süket let t volna?" 
Hatásos kérdés, de nem tudományos érv. Hogy 1846-tól 1896-ig vagy akár 1967-ig ki 
mit mondott Petőfi valamely művéről, lehet érdekes vagy tanulságos, de perdöntő 
nem lehet. A Tigrisnél sokkal fontosabb műről, Az apostolról Horváth János p a m f -
letstílusban értekezett, pedig ez a munka — szerintem — költőnk világirodalmi 
nagyságának egyik fő bizonyítója. Horváth á l láspont já t sokan oszt ják m a is, de 
lehet ez érv Az apostol védelmezőivel szemben? Éppúgy nem lehet, min t ahogy a 
Tigris és hiéna valóságos színpadi sikerét nem teheti semmissé ha jdanvo l t vagy 
mai esztéták „tekintélye". Lá t tunk már példát arra , hogy tekintélyes emberek tel-
jes süketséget tanúsítottak olyan esztétikai ér tékekkel szemben, amelyek el lentétben 
álltak világnézeti meggyőződésükkel. 

És épp itt a kérdések lényege. Nem kell őt „istenítenünk" — í r t am Petőfiről, 
már 1971 júliusában, a Mezítláb előszavában. De másokat sem kell is tení tenünk. 
A Petőfi-filológia jelentős a lakja inak konzervativizmusát, olykor éppen fo r rada lom-
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ellenes elfogultságát sem szabad kult ikus révülettel szemlélni. Mert Horváth János 
igenis képtelen volt felfogni Az apostol igazi értékeit, valóban szerepjátszásnak mi-
nősítette a költő nem egy halhata t lan remekművét, s bizony a Tigris és hiéna 
értékeivel szemben is vaskos értetlenséget árul t el. 

Egyszerűen nem igaz, hogy a Petőfi-filológiában bárki is olyan nagy színésznek 
tartotta volna Petőfit, mint költőnek, nem igaz, hogy a Tigris és hiénát bárki is a 
legjobb Petőfi-l írával egyenrangúnak ítélte volna, nem igaz, hogy „minden tevé-
kenysége, képessége, minden műfa j i próbálkozása számára automatikusan" követel-
ték volna „a költői nagyságának ki járó értékítéletet". 

De az sajnos nagyon is igaz, hogy amikor Martinkó András ironizál Petőfi 
felett, aki „pisztolylövő tudományával", s „katonai hadvezéri jelességeivel" dicse-
kedett, akkor Martinkó András túlságosan közel kerül a Honderűhöz. Ahhoz a Hon-
derűhöz, amely szintén előszeretettel gúnyolódott Petőfin, aki „ i f jú kezdő" létére 
„máris rendkívüli universalis geníenek mondja és í r j a magát a szépirodalom köré-
b e n . . . ! " 

Nos, a Honderűvel és követőivel szemben nekem az a véleményem, hogy Petőfi 
mégiscsak univerzális zseni volt „a szépirodalom körében". Nem tudok megnevezni 
még egy költőt a világirodalomban, aki huszonhat éves korára a líra mellett az 
elbeszélő költészet különböző ágaiban is oly sokféle remeket alkotott, mint ő, s 
eközben zseniálisan művelte a prózát és érdekes tehetséget mutatot t a d rámában is. 
És mellesleg személyes kezdeményezője volt egy népfelkelésnek, márt í r ka tonája 
egy nagy nemzeti küzdelemnek. 

— Az elmondottakból azért azt is le lehet vonni, hogy vitatkozó kedved 
vészes mértékű csökkenéséről nincs szó ... 

— Meglehetősen régóta harcolok mindenfa j ta kult ikus szemlélet ellen. Olykor 
azzal ál tatom magam, hogy ezt egyszer mások is észre fogják venni. Talán épp 
ezért vagyok most kicsit ingerültebb a szokásosnál, mer t olyan hibába akar tak bele-
keverni, ami ellen — hogy Petőfinél marad j ak — már tizenöt évvel ezelőtt fel-
léptem, azt bizonygatva, hogy nem szabad ki iktatnunk költőnk pályaképéből a 
„divatlapos-táblabírás" periódust sem, hogy ne r ak juk már az i f j ú költőnek is 
fejébe „a jakobinusok frígiai s ipkájá t" stb. Egy-két, Petőfin túlmutató vi tában is 
kifejeztem antikult ikus meggyőződésemet. Nem tar thatom tehát et ikainak vonzónak 
azt a támadást , amely nem létező tételeket olvas ki írásaimból, csakhogy épp 
engem állíthasson be kultikus szemléletűnek. De mindez személyi kérdés is, nem 
érdemes többet szólni róla. Az elvileg fontos és i t t kiemelendő az a körülmény, 
hogy épp Petőfi sokoldalúságából következik az életrajz írásának talán legfőbb 
nehézsége. Ha Petőfi csak hit te magát színésznek, ám csupán színlaposztó volt, 
akkor nem érdemes foglalkozni színészéletével, mint ahogy Ferenczi és követői nem 
is foglalkoztak ezzel érdemben, azzal intézték el az ügyet, hogy költőnk önismeret 
hiányában szenvedett. Én viszont két könyvet í r tam már a költő színészéletéről, 
mert azt kellett tapasztalnom, hogy színészségének igen jelentős szerepe lett köl-
tészetében is. Ha Petőfi csak amolyan botcsinálta politikus volt, mint Gyulai és 
követői vélték, akkor ezzel sem kell foglalkozni az életrajzban, pedig a valóságban 
nagyon is kell, mer t költőnk világirodalmi rendkívüliségének egyik lényeges meg-
határozó tényezője forradalmi-polit ikai tevékenysége. Ha Petőfi csak amolyan pusz-
tai vadzseni, mint sokan vélték, akkor műveltségével sem kell sokat törődni, mint 
ahogy nem is törődtek, p e d i g . . . de nem folytatom. Talán ennyiből is látszik, hogy 
a költő valóságos sokoldalúsága mennyi életrajzi nehézséget támaszt. 

— Mikorra várható a teljes munka elkészítése? 

— Nem foglalkozhatom csak Petőfivel, mer t az egyhangú munka elviselhetetlen 
számomra. Ráadásul előfordul, hogy egy-egy részletkérdés tanulmányozására hetek 
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mennek el, s a végén a sok nyomozgatás eredménye egy terjedelmesebb lábjegyzet 
lesz, semmi más. Ennek ellenére, ha a jelenlegi tempót bírom, és egészségem marad 
a mostani szinten, 1973-ban leadom a II. kötetet, 1975-ben a harmadikat. De ez a 
három kötet egy kicsit még „vitakönyv" lesz. S annak ellenére, hogy Kiss József 
személyében a ma található legjobb lektorom van, minden bizonnyal adódnak majd 
felülvizsgálandó kérdések a harmadik kötet végére érve. Ekkor a kritika észrevéte-
leit is hasznosítva, kiszűrném a polémiákat a munkából, s egy kötetbe foglalnám 
össze a teljes életrajzot. Akárhogy is nézem, e mostani évtizedben a Petőfi-életrajz 
marad a főmunkám. Ha a sors vagy a történelem szándékaim előtt keresztbe nem 
teszi a lábát. 

HÉZSÖ FERENC ILLUSZTRÁCIÓJA A „ N E M Z E T I D A L " - H O Z 
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T Ö M Ö R Y P É T E R 

Petőfi 

Ma találkoztam vele kint a strandon, 
vézna volt nagyon s egyre panaszkodott, 
leszólította a minap egy rendőr, 
mert dús haja túl hosszan lobogott, 
— s mondta, erkölcsről szónokolt neki... — 

(Zászlóként nőttek fölé versei...) 

S míg a lányok alakját méricskéltük, 
rámkacsintott — majd halkan káromkodott, 
lemenne tengert s nőket nézni végre, 
de a fizetése megint elfogyott, 
— s mondta, a tenger hűs, félelmetes — 

(Lehelete forró volt és szeszes ...) 

Aztán a magas hegyekről beszéltünk, 
s az Alföld fele röppentette a vágy, 
a költészetről nem sokat fecsegtünk, 
de szavalt nekem egy székely balladát... 
— S mondta, most más mesterséghez fogna 

(Testéből kimeredt, nőtt a kopja .. .) 

Megtárgyaltuk az életet, az álmot, 
az övére már múzeumőr vigyáz, 
s aprópénzzel csörren a kegyelet, 
mivel halálát feledné a világ . .. 
— S mondta, hallgatni, szólni egyre megy .. 

(Versét laposra préselték kötetek ...) 

. .. A hegyek felől alkonyodni kezdett, 
a túlsó partról zizegő pára szállt, 
mesélte: a közös sír zavarja, 
mert épp mellette fekszik az a kozák. .. 
— S mondta, a föld mind holtakkal tele ... 

(Rőt csillag gyúlt az égen, a szeme . ..) 



P I N T É R L A J O S 

Hol van az a lépcső, Sándor? 

nem akarnánk de haladnánk 
indulnának utak úgyis 
lábunkhoz elérkeznének 
fordulnának talpunk alá 

három utak egyezkednek 
gyámolitni legelőször 
hanem akkor tart valaki 
tanácsolja kéretlenül: 
„ami fontos nem is fontos 
ami fontos talán mégse" 

másik utak megmozdulnak 
áldozatra hívnak szépen 
hanem akkor tart valaki 
tanácsolja kéretlenül: 
„azért mondom jót akarok 
ne maradj ott hol ég a ház" 

harmadik csak ösvényféle 
mi lesz ha itt eltévedünk 
hanem akkor szól valaki: 
„számolatlan kaptak kincset 
akik tévedtek előttünk 
könnyen akik varázsolnak 
köpönyeget megforgatnak" 

ne is legyen ami nincsen 
ne nézz előre se hátra 
Petőfi hej te elég már 
szólás lett az anyámtyúkja 
hol van az a lépcső Sándor 
melyen mennyből a földre jársz 

hej hej szivárványhavasán 
igazán jelenjél mostan 
fekete s piros hit ellen 
tolulnak színek szürkében 
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A N N U S J Ó Z S E F 

Piros, fehér, fekete 

Szorosabbra vonta álla alatt a köpönyeget. Percek óta lépked már lefelé 
az ereszkedő utcán, valamelyest megszokta a hideget, ám itt, az öblösödő tér 
sarkán olyan élesen nyilaz arcába a szél, hogy pillanatra meg kell állnia. Sze-
mére húzza a kalapot, s lefelé néz. Négy-öt méternyit lát csak maga előtt a 
barnára taposott csapásból. Kétoldalt lilán dereng a hó. Ropog a csizmatalp 
alatt is. Délután megint pillézett valamennyit. 

Ez már Kronberg gyógyszerész háza. Most Csutak őrnagy szállása. Érzi a 
megtett távolságból, s hallja a zajokból. Hátul András, Csutak szolgája ríkatja 
a furulyát. Valamit ért hozzá, előző életében juhászlegény volt a makói pusz-
tán. A színek mellett a komondor keserves vonítással kíséri a muzsikát. Az 
utcai szobából jól hallhatóan verődik ki az évődő disputa. Bethlennél a szó, 
Kálmán nyerítve kacag hozzá, tehát Zsurmay a szenvedő fél. Ö bizonyára 
hunyorítva mosolyog, zavarát palástolva hörpint a borából. Mert a pohár a 
kezeügyében van mindig, hogy percenként belenyalhasson. Űgy issza ez a 
medve ember a bort, akár a kicsiny gyermek a mézes tejet. Apró kortyokkal, 
élvezettel. 

A kopogásra elhallgatnak odabent. Nézik az ajtót. A jövevény még tap-
pogja csizmájáról a havat, kaparászva keresi a kilincset, aztán hirtelen lép be, 
csukja maga mögött az ajtót sietve, ne tóduljon be nyomában a hideg. 

— Sándor! — káltja elsőre Csutak, s eléje ugrik azonnal. — Tedd le a 
köpönyeget, s gyere melegedni. Kívül és belül. Tölts hát, Gergely! Nem enged-
hetjük, hogy a nemzet költőjének a lelke megfagyják. Éles-e még a szél? 

— Akár a beretva. Mármint az enyém, s nem a Zsurmayé. Mert hogy 
Szelindeken arra szorultam, hát inkább lemondtam orcám csinosításáról. Paj-
tások, komolyabb ember avval szalonnázni sem kezdene hozzá . . . 

— Ne bántsd Ignácot, kapott már eleget. Az imént kacagtuk betegre ma-
gunkat, hogy Gergely fölolvasta, minő leírást adott róla a német! Törpének 
vélik, s kopasz patikáriusnak, kinek fogai hiányosak, s a járása hibás. . . 

— Haha! — nevet ő is hátradobott fejjel, s gémberedett kézzel kutat a 
zsebében. Papirost húz elő, fölemelt mutatóujjával csendet parancsol. Köze-
lebb lép a pohárszéken vibráló gyertyához. — Pedig nem szégyen az, ha a 
német körözteti az embert, bájtárs Ignác. Ezt hallgassátok meg! Most küldte 
utánam egy barátom. Hogy miket merészel rólam íratni ez a Windischgrátz! 
Pro primo: harminchat évesnek tesz . . . De mondtam én Barabásnak, hogy túl 
vastagra hagyta rajzán a nyakamat. Hiába figyelmeztettem: minél kevesebb 
legyen arcmásomban a táblabíróból. S íme. De nézzük tovább! Született Er-
délyben. Elvállalnám örömmel, de mit tegyek, ha az isten a Kiskunságot tar-
totta nékem alkalmas születési helynek? Fekete haj, etcetera, ez rendben van. 
Hanem most olyan sor következik, hogy táncol rajta a szemem, s apró szik-
rákat szór. Talán meg is gyullad tőle a papiros. Figyeljétek ezt a pimaszságot, 
barátaim! Foglalkozása: „früher Dichter"! Azelőtt költő! Hogy a sokcsillagos 
é g . . . ! Hát most mi vagyok? Mert a windischgratzek mind azt hiszik, hogy 
poétát, prófétát s talán még istent is éppúgy lehet kinevezni, mint tábornokot, 
titoknokot vagy püspököt. Nem, nem, uraimék! Jó szerencse, hogy nem így 
van. S ezt ők is jól tudják. Azért vicsorítanak éppen oly őszinte gyűlölettel, 
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mert igazságtalannak tartják, hogy talentumot sem pénzen venni, sem a bár-
sonyszék mellé rendes járandóságképpen kapni nem lehet! 

— Így igaz! — bólogat Bethlen Gergely, miközben a költő kezébe adja 
a poharat. 

— Ügy ám, inni kell most, mert csak ezután következik a sértések koro-
nája. Ha ezt meghalljátok, nem fogtok csodálkozni, hogy valóban lángot vet 
kezemben a hitvány papiros. Hallgassátok hát! Öltözete? Nos, mit írtak ide a 
bölcs urak? Ezt: deutschen Mode! A gazemberek! Mert a „früher Dichter" sem 
fáj annyira, mint ez. Engem a német divat szerint öltöztetni? Engem, aki teljes 
életemben magyar ruhában jártam? Ez több, mint amit igaz hazafi józan fej-
jel és éhes gyomorral kibírhat. Töltsetek hát, s kiáltsd elé a furulya mellől 
Andrásodat, bajtárs, Kálmán. Jó szerencse, hogy nagyobb művésze a paprikás-
főzésnek, mint a muzsikának. Vagy tán egész délután a likas fát nyaggatta? 

— Ne félj, Sándor. Van paprikás, s hozzá valami meglepetés is. Hallod, 
már el is hagyta András a furulyát, s a lábasokkal zörög. 

— Milyen szép muzsika! 
— Vivát! — rikkant Zsurmay, amint a legény a könyökével belöki az 

ajtót, s az asztalhoz egyensúlyoz a jókora edénnyel. István jön utána, ki Beth-
len mellett szolgál, s hozza a tányérokat, villákat, hóna alatt pedig a cipót. 
András a polgári ruhás vendég mellett áll meg, türelemmel várja, hogy az 
leküldje az első falatot. 

— Mit szól, kapitány úr? — kérdi. 
— Tökéletes étel, András! Királyi szakácsnak is elmehetnél, de hát az 

nem biztonságos állás manapság. Maradj hát inkább mellettünk. Hanem áruld 
már el, mi az a meglepetés . . . 

— Őrnagy uram megtiltotta. 
— Legalább annyit mondj meg — nyúl a nadrágszíjához a vendég —, 

mennyi helyet hagyjak neki? 
— Ügy gondolom, kapitány uramnak két-három likat köllene. 
— Akkor már sejtem. Kérdés persze, megállom-e, hogy ne töltsem ki 

mind a helyet a fölséges paprikással. 
— Én kitöltőm — mondja két falat között Zsurmay. — Ennél különb 

már nem jöhet. Nem tudom, hihető-e, Kálmán szerint azért ilyen finom, mert 
András makai hagymát hozott magával, s avval csinálja. Lehet. Ha így van, 
tartsa meg az isten a makai hagymát, s a makai embert is. 

— Most aztán csönd és figyelem! András a meglepetéssel közelít. Sándor, 
humd be a szemed, s trafáld el, mi az! 

— Túrós csusza, bajtársék! Érzem, ahogy az ajtón belép vele András. Csak 
az lehet, mert ily gyönyörűséges illat sem égen, sem a földön másutt nem 
teremhet, csak a füstös lábasban, amikor a kicsi szalonnadarabkák a csuszával 
kipirultán összeolvadnak. Ide elém az egészet! Az urak úgyis torkig ették 
magukat paprikással. Hej, András, hej bajtárs Kálmán! Pedig ez nem is Ma-
kón termett! 

— Ez nem, mert ott ebből is különb terem. Ha kiseperjük az ellenséget, s 
nyugodhat a kard, én elviszlek oda, Sándor. Megmutatom, s megétetem veled 
az ételek királyát: a túrós lepényt. De azt a fajtát, amilyent csak édesanyám, 
s néhány utcabeli asszony tüd sütni. Megrészegül tőle az ember, pajtás! Való-
ságosan megrészegül, ahogyan a bortól, pálinkától. 

Elcsendesülnek aztán. A két őrnagy és Bethlen alezredes valóban nem 
fogyaszt a túrós tésztából. Poharat emelnek, s isznak. Majd hozzálátnak szi-
vart puhítani, pipát tömni. Csutak, a házigazda hamarosan föláll, s kardot köt. 
Mindjárt éjfél, váltásra kell igyekeznie. 
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— Jól van, bajtárs. Nincs házigazda, nincs ki kiebrudalja a vendéget — 
szól a pipa mögül Bethlen, s a mögötte álló polcról kártyát vesz elő. — Meg-
próbáljuk? — int a polgári ruhás kapitány felé, aki szintén hátradőlt már a 
széken, jobbjában a pohár, amelynek öblös hasát a gyertyaláng felé irányítja, 
s hunyorítva nézegeti a benne billegő bort. Nem hallja, mert nem figyeli a 
feléje küldött szót. Csutak őrnagyra pillant, s megemeli a poharat: 

— A szerencsédre, hogy ne találkozz Puchner kutyáival! 
— Sajnálsz tőlem egy kis mulatságot, Sándor? Jöjjenek csak, ha nekik 

nem megfelelő időtöltés a kártya. Csak jöjjenek! 
— Akkor hát egészségedre! Szeretem az olyan legényt, akiben vér van. 

Egészségedre! 
Bethlen és Zsurmay közben nekiülnek a kártyának. Elmerülve nézik a 

lapokat, alig küldenek egy intést is a távozónak. Nem figyelnek a harmadik 
vendégre sem, aki átül az írópolchoz, papírt terít ki, bemártja a tollat, s fönt 
a jobb sarokban elkezdi: „Vízakna, február 3. 1849. Bem táborában vagyok . . ." 

Fogyóban a gyertya, lángja kócosan mindegyre nő, fénye mégis halová-
nyul. Az ablakrácsok között mintha észrevétlen kivirágozna a hideg hajnal. 

A kapitány összehajtogatta már papírjait, s a polcra könyökölve bóbiskol. 
Az őrnagy és Bethlen alezredes dagadt szemmel nézi még a kártyát, de meg-
lassúdott mozdulattal rakja egyik lapot a másikra. Bethlen hangosan ásít. 

— Elég lenne már, pihenni is kéne. 
— Igaz, igaz — tekint föl a bóbiskoló is. — Lassan vasárnapra virradunk. 

Nem biztos ám, hogy Puchner tiszteli a megszentelt napot. Ügy lehet, virradat 
után támadni fog. 

— Ugyan! Ha generálisunk lehúzatta a csizmáját, két napig heverhetünk 
mi is. A lábszárában érzi a támadás előszelét, • akár a hóesést vagy a hirtelen 
olvadást. Azért persze aludhatnánk. Hazajössz, Sándor? 

— Nem én. Meghúzom magam itt, Csutaknál. Ha tudnátok, micsoda ször-
nyeteg az én házigazdám! Kíváncsi és erőszakos vén bakter. Lámpával jön 
elém, bármily puhán lépkedek, s az ajtóig kísér. Ez még tűrhető lenne. De van 
ennél nagyobb baj. Verseket talál ki a vén ostoba, azokat meg kell hallgat-
nom, s bírálatot mondani róluk. Jobban mondva dicséretet. Legalább annyit, 
hogy életrevalóbbak, mint amiket tegnap volt szerencsém végighallgatni. . . 
Ö, pajtásaim, ez kibírhatatlan! Inkább jöjjön Puchner. . . 

Árnyak s velük lódobogás fut el az ablakok előtt. Paripák prüszkölése, 
szerszámok csörömpölése hallatszik. Aztán Csutak hangja: 

— . . . dehogy viszed. Hagyd csak itt, s várj! Fölrázom a fiúkat. Támadás, 
igen.. . Mit gondoltál? Egy előőrsöt el is fogtak . . . 

Bent senki nem szól. A három férfi egyszerre ugrik föl. Az ajtó mögötti 
fogasról lekapkodják a kardokat, köpenyt, fejrevalót, s rohannak az udvarra. 

— Igaz? 
— De mennyire. Nyergeljetek, s futás a generálishoz! 
Bethlen és Zsurmay lova már ott áll a tornác előtt. A legények fogják, 

azután fölsegítik a két tisztet. A kapitány gyalogszerrel indul, paripáját a tér 
másik sarkán kell előkerítenie. Annyi ideje marad csak, hogy pokrócot vessen 
rá, s az átvetett szíjjal megszorítsa. Fölugrik, csizmája sarkával a ló véko-
nyába csap. 

— Gyerünk, Szikra! 
A tábornok fehér feje az asztalon kiterített térkép fölött. Ujjai babsze-

meket tologatnak a tarka papíron. Körben tisztek állnak. Hallgatnak mind. 
Nézik az öreget, aki két ujjával összecsippenti szeme sarkait, s rövid ideig így 
görnyed. Lassan fölegyenesedik s körbenéz. Bethlen Gergelyhez fordul elébb: 
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— Alezredes úr. ön vezeti a jobbszárnyat, Zsurmay őrnagy a balt. Czetz 
ezredes velem jön középen. Bauer őrnagy úr bent marad Vízaknán. Gondol-
nunk kell az esetleges visszavonulásra. Nagy a túlerő. Nem kell azonban futni 
az első ágyúlövésre, ö n csak 'akkor engedélyezhet visszavonulást, ha tőlem 
írásbeli parancsot kap. Megértette? 

— Értem, tábornok úr! 
— Kapitány úr! — fordul most a generális a polgári ruhás tiszt felé. — 

Amint látja, rövidesen ütközetünk lesz. Kérem, maradjon ön távol a csata-
tértől, nem szeretném, ha a magyar nép első költője ily fiatalon véreznék el. 
Nem szabad felednünk, az ellenség túlerőben van. Minden megtörténhet. Szót 
fogad-e nekem, fiam? 

— Igen, tábornokom. Ám nem tudhatom, mit teszek, ha az ágyúk dörgé-
sét meghallom . . . 

Az ősz generális visszalép asztalához. Még egyszer megnézi a fölsorakoz-
tatott babszemeket, fölegyenesedik, s halkan, de határozottan mondja: 

— Isten nevében, elindulhatunk! 
A legénység és a tisztek egy része, kik távolabb laknak a főhadiszállástól, 

csak most szedelőzködnek. Emezek, akik a tábornoktól jönnek, biztatják, sür-
getik őket. A civil ruhás, tollas kalapos kapitány is lovon ül újra. Berugtat egy 
udvarra, ahol csak most tápászkodnak elő a legények csűrből, istállóból, s 
nagy álmosan szerelik a lovakat. Kicsi kerítés áll még előtte, ezen átugrat, s 
mindjárt a túloldalon ügyesen megáll. Fölegyenesedik, aztán keményen kiált: 

— Csontra, fiúk! Utánam, akiben vér van! Nyakunkon az ellenség! Előre 
a vizesárkokig, ez a tábornok parancsa. Ott aztán várunk kicsit, hogy ne a 
levegőt kaszáljuk. Utánam! 

Néhányan már lovon ülnek, ezek ugratnak is a kalapos kicsi ember után, 
akiről semmit nem tudnak, rangjelzése, katonaruhája sincs. De bizonyára tiszt, 
mert igen kemény, határozott hangon kiáltoz, s indul is előre bátran. A töb-
biek kapkodva szerelkeznek, csak félig ébren, gépies mozdulatokkal másznak 
a lóra, görgetik ki az ágyúkat az útra, ahol már könnyedén fordul a kerék, 
biztonságosabban csattan a patkó. Még el sem érik a vízmosta árkokat s a 
befagyott kicsi tavakat, amelyeknek partja védelmet nyújthat, az ellenség 
ágyúi már elbődülnek, s innen kezdve egyfolytában bőgnek, hasgatják a reg-
geli csendet, hogy megtorpan belé a rohanó sereg. 

— Előre, előre! — hallik többfelől, s lendül az emberfolyam tovább. Sze-
ben felől eközben kitartóan csattog és serceg az ég. A megdermedt tavak pán-
célját itt-ott fölrepeszti egy lövedék, emberben-állatban azonban még nem 
tesz kárt. 

Lemozdonyoznak a mi ágyúink is. Csendben várnak. A tábornok lova 
nyakán teríti szét a térképet, majd újra összehajtja, s a mellette álló tisztnek 
nyújtja. Aztán a polgári ruhás kapitányhoz fordul: 

— Menjen hozzájuk, s mondja meg, csak akkor lőjenek, ha az osztrák 
golyója már a hátuk mögött csapkod. Hamarosan így lesz. 

A kapitány elnyargal. Kalapos fejét a ló nyakához szorítja, sarkát az 
oldalába nyomja: 

•— Pattanj, Szikra! 
A túloldalról jövő golyók megritkulnak, majd hamarosan a szekerek mö-

gött szántják a havat. 
A generális újabb üzenete: 
— Most kezdjük mi! 
Éppen jókor. Odaátról már rohamra indulnának, ám ekkor innen az ár-

kok mögül dörren meg az ég. Füst és láng csap ki huszonöt ágyúcsőből. Hu-
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szonöt süvítő lövedék viszi a halált a túloldalra. Mire elkapja a szél a füstöt, 
szanaszét heverő osztrák gyalogosok teste jelzi, meddig jutott a roham. A többi 
visszafutott, s elhúzódott saját fedezékébe. Jön a válasz amonnan. Valamivel 
közelebb csapkodnak a golyók, egy szekeret el is trafálnak. Két hátsó kereke 
összenyekken, a deszkák a földre ülnek. Ember nincs a szekér körül. A két ló 
fölhorkan, ugrik is egyet, aztán megáll. Remegő inakkal hallgatják tovább az 
ágyúbőgést. A pokol mennydörgését. 

A tábornok ismét a polgári ruhás kapitányt inti magához. Jobbfelé mutat, 
s pár szót mellékel hozzá. A fiatalember bólint, már fordítja is a lovát. Szinte 
úszik a jobbszárny felé. Kardja kivonva, bő köpenye csattogva legyez mögötte. 

— Bajtárs, Gergely! — lassít le Bethlen alezredes mellett. — Üzenet az 
öregtől: indulhatunk! Csak mi, a többiek még maradnak. Később jönnek, de 
nekünk máris indulnunk kell. S ez nagyszerű! Előre, fiúk! 

Az alezredes még alig fogja fel, milyen parancsot is hoztak, a civil tiszt 
már tovanyargal. A legszélső ágyúk mellett lefékezi lovát, s osztogatja a 
parancsot: 

— Előre az ágyúkkal is! Támadunk! Utánam, katonák! 
Lovasok, puskás gyalogosok keverednek a biztatásra. Rohannak a túl-

oldalt bömbölő ágyúk felé. De ropog feléjük a hóban az ellenfél is. Lassúbban, 
szervezettebben, túlerejének biztos tudatában. Megtorpan azonban, hogy ágyú-
tüzet kap, s meg is zavarodik, hogy huszárok rontanak reá. Kisvártatva össze-
csapnak a gyalogosok is. Iszonyú öldöklés kezdődik. Egy deresedő fejű, de még 
nagy erővel bíró huszárkáplár úgy vágja ketté ellenfele csákóját, hogy vele 
hasad annak feje is. Következő lendítésével már újabb halált oszt. Lefordul 
lováról a másik német, nyaka és válla találkozásánál szökőkút nyílik. A vér 
messze fröcsköl a fehér havon. A kapitány ekkor ér oda. Lova átlépi a le-
vágott embert, s ő kis híján a sebesült mellé fordul. Gyomra összerándul, 
homloka pillanat alatt megizzad a könnyű kalap alatt. Megbillen a lovon. Em-
lékezetébe kell idéznie a hajdani mester, grófi barátja, Teleki Sándor tanítá-
sait. Összehúzza hát magát, térdével szorítja a ló oldalát, s megkapaszkodik a 
kantárszárban erősen. Amikor fölnéz, újra a deresedő káplárt látja, aki most 
két lovas között vergődik. Lova megsebesült közben, nem tud fürgén mozogni 
véle. Elsüti pisztolyát, s ezzel megszabadul egyik ellenfelétől, de rögtön új áll 
annak helyébe. Még néhány kétségbeesett kardcsapás, aztán vége. A két oszt-
rák egyszerre sújt a káplár felé, s mindkettő talál. A kapitány feléjük ront. 
Már hozzávágna az egyikhez, amikor két magyar huszár érkezik, s elveszik 
előle a munkát. 

— Aprítsd a disznót! Űgy van, fiúk! — rikkantja élesen. Lova idegesen 
táncol alatta, de ő nem inog már. Pedig megrészegítette a küzdelem, mit sem 
törődik a füttyengető, villanó, surranó halállal. Nyargalva indul most vissza 
az ágyúk felé, s egyre kiáltoz: — Rajta, fiúk! Többen vannak, de mi vagyunk 
a magyarok! 

Imitt-amott csodálkozva néz a honvéd. Nem tudja, ki lehet a fekete ruhás 
civil itt, a piros vérben ázott havak fölött. Másfelől pedig a nevét kiáltják, s a 
vivátot is hozzá. És rohannak előre. Ö úgy érzi, miatta, buzdítása és példája 
miatt is. 

Az ellenfél vérszemet kap, hogy a vízmosásból kikelt sereg még kisebb, 
mint vélte. Támadást indít minden oldalon. A generális észbe kap, visszavonu-
lást fúvat. A hozzá közelebb verekedő szakaszok okosan hátrálnak is. Nem így 
amazok, akik között a vékony fekete ember nyargalász, s buzdítja őket mind 
vakmerőbb küzdelemre. Ember ember ellen hadakozik már. A tüzérek nem 
töltenek, s nem lőnek. Ágyúikat védik. Egy kicsi székely legény a tisztító kefé-
vel lökdöste eddig a közel merészkedő osztrák gyalogosokat. Most a pózna is 
eltörik a kezében. Eldobja hirtelen. Szempillantásnyit gondolkodik, aztán le-
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hajol, az ágyú túlsó oldalán kissé megereszkedett hóból kemény golyót gyúr, 
azzal vágja szemközt a puskás németet. Míg az prüszköl, s fél kézzel a szemét 
törölgeti, a legényke hozzá ugrik, kicsavarja kezéből a puskát, s fordítja is 
volt gazdája felé a szuronyt. 

— Bravó, öcsém! — kiált oda neki a kalapos lovas, s kivont kardját for-
gatva rohanna oda, hol ennél is sűrűbb a csetepaté, ahol még nagyobb szük-
ség van a kardra. 

— Kapitány úr! — kiáltja ekkor a mellé érkezett fiatal küldönc, Bethlen 
közeli embere. — Alezredes uram üzeni, hogy azonnal hátráljanak, mert régen 
visszavonulót fújtak. S azt is üzeni. . . bocsánatot kérek . .., hogy valakinek a 
fejébe kerülhet, ha az ágyúk odavesznek . . . 

— Eh, törődjön alezredesed a saját fejével! Az enyém jó helyen van. Ha 
kimozdíttattam az ágyúkat, hát meg is őrzöm. Ezt üzenem neki, eriggy! 

Megáll, körülpillant, megkerüli a kis gyalogos csapatot, amely oldalt még 
viszonylagos egységben maradt. 

— Fiúk! — kiált nekik. — Visszavonulás! Legfontosabb, hogy az ágyúk 
itt ne vesszenek. Fogjuk, s vigyük őket hátra. A lovasok fedeznek bennünket. 
Üsd őket, ne nyúlhassanak az ágyúkhoz! Ügy van, csak a fejét, hogy meg ne 
sántuljon! Ügy ni! 

Hiába aprítják, az ellenség csak szaporodik, mintha a földből, a hó alól 
nőne az ember. Forgatják már a fekete kapitányt is, aki most a derekához 
kap, pisztolyát rántja elő, s a feléje trappoló lovasra szegezi. Nem lő még. 
Várja, hogy biztosabb legyen. A lovas megijed, lerántja hirtelen a fejét, s tá-
volabb rúgtat. Pisztolyt ránt ő is. Teketória nélkül, abban a szempillantásban 
lő. Füttyent a golyó a kalapos tiszt válla fölött. A kapitány kacag. Jól tudja, 
semmi baj nincs, ha a fülünk hallja a golyó fütyülését. Akkor elkerült. 

— Lőni nem tudsz, gazfickó! Nézzük, mit tudsz a karddal? — Fölemeli 
szablyáját, s úgy ront ellenfelére. Lesújt, de nem talál. Kardja elvillan a két 
ló között, s aztán nagy baj következik. Visszafelé emelné már fegyverét, de 
nem bírja. A kard hegye megakadt lova pokrócában, s bármily pontosan érzi, 
hogyan kellene kivédenie a most következő vágást, már tudja, nem ér időben 
feje fölé saját fegyvere. Pisztolyát visszadugta övébe. . . Az osztrák hosszú, 
nyurga, csontos arcú marcona. Erős vágása l e s z . . . 

E pillanatban csattan az ellenfél vasa, s kirepül az osztrák kezéből a kard. 
A kapitány oldalra pillant, s Bethlent látja maga mellett, amint az előbbi 
vágás után leengedi kardját, bal lábát kiemeli a kengyelből, s egyetlen ügyes 
rúgással kibillenti nyergéből a nyurga németet. 

— Nem poétának való passzió ez, öcsém! — kiáltja vidáman. A kapitány 
azonban sértőn gőgösnek érzi a hangot. Felhorkan, s kis híján az alezredes-
nek fordul. Szerencsére közbejön két újabb lovas. — Állj hátrébb, Sándor! 
Vigyázz! 

Fölállva nyesi meg Bethlen az egyik lovast, a másik megrángatja lova 
száját, s trappolva menekül a csapkodó tiszt közeléből, aki kacag és károm-
kodik fölváltva. A kapitány szikrázó szemmel ront egy újabb jövevényre. 
Kalapját sodorja le az ellenfél vasa. A fejét nem éri el. Neki nincs annyi 
ideje, hogy vágásra emelje kardját. Előrebök hát vele, s hason találva kilöki 
nyergéből a másikat. 

— Ez már valami! — kiáltja Bethlen. — De vissza, vissza végre! Nem 
vakmerőség kell ide, hanem hideg fej. Eriggy hátra! 

— Nem megyek az ágyúk nélkül! 
— Gondoltad volna meg előbb. Majd visszük mi. Mert visszaszerezni va-

lóban nehezebb, mint elkótyavetyélni, kapitány úr! 
— Jobb lesz, ha pihenteti a száját, alezredes úr, mert még megharagít. 

Maga szájhős! 
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Bethlen nem hallja vagy nem akarja hallani a sértést. Verekszik tovább, 
szó nélkül. A legények visszahúzták már az ágyúkat az árkok mögé. Rátalál-
tak a kitaposott útra, s haladnak vissza rendes tempóban. A huszárok egyre 
nehezebben tartják magukat. Sietve hátrálnak. Kevesebb kárt okoznak az 
ellenségnek, de magukra is ügyelnek. 

— Vissza és félre! — kiáltja most Bethlen alezredes. — Az ágyúk kö-
vetkeznek ! 

És így lesz. Amint a lovasok is beérnek a védelmet nyújtó árkok mögé, 
a megmentett öt ágyú kartácsot okádva köszön vissza a tömegelő ellenségnek. 
Láng és füst. Vonítás, halálordítás. Az üldözők megállnak, s a földre vetik 
magukat. Más részük eszeveszetten fut visszafelé, 'ideérnek a középhad ágyúi. 
Űjabb lövések, újabb ordítások. 

— Most aztán vissza! — ordít megfeszült torokkal egy huszárkapitány. 
Ahol elrobog, megmozdul a vonal, s igyekszik hátra, aki a lábát bírja. Hama-
rosan kivergődnek a veszélyes szakaszból. Az ellenség még nem ágyúz, vissza-
várja saját embereit, akiket ugyancsak megbolondított a visszamaradt pár hu-
szár, s a néhány magyar ágyú. 

Bethlen alezredes és a polgári ruhás kapitány most találkoznak ismét, pár 
lépésnyire a generálistól, közvetlen Czetz ezredes mellett. 

— Kapitány úr, ön lehet jó költő, de rossz katona, s így nem jó hazafi! — 
mondja keményeri Bethlen. 

— Mit merészel ön? — szisszen föl a kapitány, ki födetlen fővel, kormos 
arccal ül a nyeregtelen lovon. — Ha nem vonja vissza azonnal. . . 

— Mit? Hogy ön fegyelmezetlen? Kevés híján elpaccolt öt ágyút, s még 
ön merészel feleselni? Tudja, mi jár ezért olyan hadseregben, aho l . . . 

— Milyen hadseregben? Önnek Bem hadserege talán csürhe? Mondja ki, 
ha ez a véleménye, alezredes úr! Lássunk végre tisztán! 

— Nem azt akarom mondani, de azt igen, hogy nagy hiba lehet azon had-
seregben, ahol sorsdöntő csatában kiszuperált baka kommandírozhatja az egyik 
szárnyat! 

— Most aztán elég! — egyenesedik föl lován a civil kapitány, s oldalához 
kap, ahol pisztolya még mindig töltve várakozik a szíjba dugva. — Ezt a sér-
tést én az apámtól sem tűrhetném el, s még inkább nem olyan tisztecskéktől, 
kik Bécsben báloztak, amikor az én ujjaim odafagytak a puska vasához, s 
pipáztak és boroztak, amikor én egy egész nemzetet tanítottam a forrada-
lomra! Lelövöm önt, mint a verebet! 

— Kapitány úr! — kiáltja Czetz ezredes, és a két férfi közé ugrat. Karját 
csillapítólag fölemeli. — Állj! Mit gondolnak önök? Azonnal tegye el a pisz-
tolyát, alezredes úr pedig menjen a katonáihoz, önnek nem itt van beosztása. 

A szóváltásra fölfigyel és közelebb léptet a generális. Czetz röviden elő-
adja, miféle affér zajlik. A generális mosolyogva ingatja a fejét: 

— Miért pazarolnák a drága vért, fiaim? Szükség lesz még arra. 
— Tábornok úr, ez a poéta kevés híján elveszejtett öt ágyút! 
— Ön téved, alezredes úr! A kapitány megmentett öt ágyút. S ha a másik 

szárnyon is akad ily vakmerő emberünk, talán mellénk szegődik a szerencse, 
és most Szeben alatt állhatnánk győztesen. 

— Bocsánatát kérem, tábornok úr, de én azt hittem, hogy egy hadsereg 
tisztje vagyok. Ez nem stratégia: talán, szerencse, jósors, passziózó poéták. . . 

— ö n kiváló katona, fiam, de tényleg nem tudja, hogy a kicsinyeknek 
csak az lehet a stratégiájuk, ami maradt, s ez valóban kevesebb, mint amire 
önt tanították Bécsben. Itt bizony szükség van a szerencsére, s igen nagy szük-
ség a bakából lett kapitányokra! Eltávozhat ön. . . 
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— Igenis. 
— Kapitány úr pedig ne bánkódjék, ö n vitézül küzdött. Dorgálást leg-

fennebb azért érdemel, mert nem fogadta meg tanácsomat, bement a harc 
sűrűjébe. Ezúttal elnézem. Elnézem, mert tudom, tolla után kardjának is dicső-
séget akart szerezni. Megtette, s erre büszke lehet. Most pedig igyekezzünk, 
mert Puchner étvágya hamarost megjön. . . 

E pillanatban ismét megdördülnek odaát az ágyúk, az ellenség folytatja 
az üldözést. A mieink éppen csak a kormot törölték ki a szemük sarkából, 
készülhetnek az újabb verekedésre. Egyelőre visszafelé húzódnak, hogy ked-
vezőbb állást foglalhassanak Szerdahely alatt. A fekete kapitány is elindítja 
lovát, ám hamarosan meg kell állnia. Kipirult arcú közlegény állja útját, s 
feléje nyújtja elveszettnek hitt kalapját. 

— Kicsit szellős — mondja hunyorogva a katona. 
A kapitány megnézi. Ujjai kiszaladnak a kalap tetején. Arasznyi vágás 

esett rajta. Fejére illeszti azért, s köszönetet intve a legénynek, a tábornok 
nyomába rúgtat. Mellette lovagol tovább . . . 

H É Z S Ö FERENC RAJZA A „ C S A T A D A L " - H O Z 
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LÁSZLÓFFY ALADÁR 
(Kolozsvár) 

„Előre hát mind, aki költő..." 
G O N D O L A T O K A K Ö L T Ő K Ö Z É L E T I S É G É R Ő L 

Mens agitat molem. 
(Vergilius) 

Az irodalmat majd meg-
[vizsgálják... 

(B. Brecht) 

Több árny kelt át 
A lélek hágóin 
Mint a bércek között. 

(T. Arghezi) 

Szörnyeteget kell cserél-
[nünk a 

lélekkel. 
(Rimbaud) 

Áldott s megpofozott 
vagyok az időben a vá-
ros kezei által. 

(Nagy László) 

Az idegek végén 
Az idegek végén 
A fészkek üresek 

(Páskándi Géza) 

Ti 
kik óvatosan kezelitek 
a zsebkést is, 
a legnagyszerűbb kor 

[szépsége 
van rátok bízva. 

(V. Majakovszki j) 

Van Mózesok és vannak 
prófétáik, hallgassák azo-
kat. 

(Lukács 16:29) 

Min t valami háromszázezerszeres, hárommil l iá rd-
szoros visszhang: ellepi a fa lakat , ugrál és röpköd a 
fa lak közt, fal tól fal ig az igék tel jes madársereglete, az 
eszményeké, melyek va laha fe l röppentek az emberi élet 
és igazság védelmében. Apokal ipt ikus vagy kozmikus, 
hogy minden . növekszik, tágul, dagad, mer t összegyűlnek 
az évezredek, a tények és tapasztalatok, az erők és ener-
giák? Mert minden nő, tú lnő a külső tereken, ha utat 
ta lá lhatot t belső terekbe, és túlnő a belső tereken a 
külső terekre. Az idegcsoda: a természet mellékterméke, 
mondhatni művészkedése legalább ugyanakkora mélysé-
gekkel tátong vissza a fényévekkel mérhető magassá-
gokra. No de a mi dolgunk, hogy a Földön, a Földdel 
történik csak ez a szembeállás, avagy sokfelé, arányosan, 
lehetőleg mindenfele a vi lágegyetemben; ez annyi ra a 
mi dolgunk egyelőre, hogy nincs is kivel megosszunk se 
örömet, se aggodalmat. Éppen ezért, a szépen bontakozó 
kozmikus gyakorlat ellenére, egyelőre az emberi dolgok 
fő, legfőbb fóruma-piaca a lakott tá j , ta la j , ahol — ki-
zárólag földi mére tekben — az idegcsoda egy m á r - m á r 
pr imit ívnek tekinthető konf l ik tusba keveredet t a testcso-
dáva.1. a konf l ik tus kifejező f o r m á j a a társadalom. Érde-
kes és pi l lanatnyilag inkább (főleg) költői volna elme-
rengeni azon, hogy az idegcsoda, az ember i szellem ereje, 
érvénye meddig te r jed a Földön kívüli t é rben ; minden 
bizonn3ral addig, amit érvényesen megtud, megfogalmaz, 
amit észrevett m á r az elméletileg végtelenből és gya-
korlatilag teljesből. Ám egyelőre inkább előtérben ma-
rad a társadalom kifejezte konf l ik tus vizsgálata és leve-
zetése, melynek résztvevői: emberek és emberből eredő 
tényezők, nyilatkoztak és érvel tek m á r tollal és karddal , 
mozsárágyúval, nyomdabetűvel és a tombombával . A ter-
mészet látszólag nem avatkozik a dologba, ámbá r az .el-
múlás ellen benyúj to t t t i l takozást az anyag megmaradá -
sával intézi el. Vagy „jobb h í ján" , vagy nagylelkűen. 

Hogy mi köze mindennek a költők közéletiségéhez, 
a r r a is csak a természet fent i „válasza" idézhető, mely-
nek szellemében a • költő sem vész el, csak átalakul . 

Az életet száznegyvennégy viccben is meg lehet 
fogalmazni plasztikusan, beszédesen, reálisan. Az élet 
megfogalmazása mégsem lehet m á s , ' min t a legnagyobb 
elmélyüléssel és következetességgel fe lkutatot t , megtalál t 
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Minél civilizáltabb egy 
társadalom, annál na-
gyobb becsben tartja 
költőit — s annál ke-
vésbé hallgat rájuk. 

(Láng Gusztáv) 

. . . az élet versének ön-
nön testünkből kihasí-
tott abszolút és évezre-
dekig jóízű szívével. 

(Allan Ginsberg) 

Nem számít az idő, sem 
a hely — a távolság 
nem számit, veletek va-
gyok, ti férfiak és asz-
szonyok az én nemzedé-
kemből vagy akárhány 
nemzedék múlva. 

(Walt Whitman) 

Ne menj tovább, bará-
[tom — 

kiálts rám! s fölkelek 

(Radnóti Miklós) 

Lehet pihenni 
s közben tenni. 
Lehet tenni 
s közben pihenni 

(Friedrich Logan) 

De addig, addig, jaj, 
[amíg ez így van, 

a köpőcsészét tisztogató 
[négerek, 

az igazgatók sápadt ön-
[kényétől reszkető fiúk, 

a kőolajba fulladt asz-
[szonyok — 

kiáltsanak! 

(Frederico García Lorca) 

megfogalmazás. Eszerint az élet (az emberi sorsról be-
szélünk) az, ami méltó és igazságos. De mindenik az volt 
az e lmúlt életek közül, bizony hogy az: a mél ta t lan és 
igazságtalan korok, társadalmak élete is ember i élet volt. 
Pedig az élet csak méltó és igazságos l e h e t . . . Az élet 
lassan nő oda, hogy kitöltse sa já t előreküldhető etikai 
meghatározásának égboltját. A költő az, aki t u d j a ezt. 
De hiszen ezt mindenki tudha t ja , többé-kevésbé t u d j a 
is, tud ta is. Tehát a költő nemcsak az. A költő, aki ezér t 
az eszményért kiáll, kiált, küzd. De há t ezért k iá l l tak, 
kiáltottak, küzdöttek annyian. A költők is; de nem csak 
a költők. A költő az, aki verset ír ezért. Ez a legkeve-
sebb s mégis ez a legfontosabb. A költő lassacskán bele-
szorult sa já t előreküldhető meghatározásába. A költő 
egyszárnyú angyal, fogad juk el, hogy egy szárnya az az 
IS, mely jelzi, hogy éppen olyan ő, min t minden igaz 
vagy tévedő, halandó, esendő, de a társadalmi igazságért 
és a tel jes szellemi felszabadulásért küzdő ember : élők 
és holtak, múltbeliek, jelenbeliek és jövőbeliek; ameny-
nyiben az ember sem vész el, csak átalakul . 

Ismételni a tanítás kedvéért szokás. Taní tani pedig 
szüntelenül kell, tehát vég nélküli a köl tő dolga is. Van, 
aki bizonyos pil lanatban valaminek a közvetlen ha tása 
alat t lát, hall és gondol úgy; ő ál landóan úgy lát, hal l 
és tanít . 

A költő közéletisége tu la jdonképpen nem más, min t 
egyetlenegynek a következetes, hangos, harcos igénylése: 
a törvénnyé emelhető (és emelt) örök emberi eszmé-
nyeknek igenlése, melyekben menetközben megál lapod-
tunk. Türtáiosz, Horatius, Dante, Petőfi, Whi tman , Lorca 
„életrajza" egyaránt kifejezhető azzal a látszólag pasz-
szív és a részleteknek bá t ran el lentmondó képpel, hogy 
a költő naphosszat, évezredhosszat, tör ténelemhosszat a 
világ látványának ablakához húzott székben csücsül, 
mint a béna, és a megpattanásig figyel; őt onnan elcsalni 
nem lehet, felrángatni, elkergetni, elhurcolni lehet, de 
nem érdemes, mer t dolga nem a valaki dolga, nem 
egyetlen személyé és nem egy koré. Hanem éppen úgy 
az emberiség egyik kollektív foglalatossága, min t az 
örök kőműves és az örök asztalos, kovács és pék, éppen 
úgy örök költő is, dolgozik is mindenkinek a kezdetek 
óta. Látszólag legzárkózottabban is a közéletért s látszó-
lag legforradalmibban is ugyanazért . 

Az eszmények d iada l ra ju tásának ügye nyi lván nem 
egészen a rá juk való emlékeztetés, a velük való pé ldá-
zás ügye. A költő s a költészet szerepe — m i n d e n vi lá-
gos, beszédes előzmény ellenére — még az el intézendő 
dolgok között szerepel. Csupa kellemetlen bonyodalom 
forrása volt végig, mindig, hogy nem viselkednek csen-
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Inkább egyenek meg a 
[férgek, 

semmint a férget meg-
tegyem. 

(Karinthy Frigyes) 

Ha egyszer egy gondolat 
bemegy az emberek fe-
jébe, az onnan többé ki 
nem jön. Hacsak azért 
nem, hogy megmutassa 
magát. 

(Panek Zoltán) 

i 

Ámbátor ment vagyok a 
rettegéstől, nem vagyok 
ment a felindulástól. 

(Rabelais) 

S egy fél kiló gyűlölet 
is sokkal súlyosabb, mint 
egy fél kiló szeretet. 

(Sigmond István) 

Én meghalok, te élsz, 
győzd meg felőlem és 
igaz ügyem felől a két-
kedőket ... 

(Shakespeare) 

Ember az ember elől 
csak más emberben ta-
lálhat menedéket. 

(Siklós István) 

Nem volt keresztút, ha 
lett volna, én : biztos 
mindkettőt választom. 

(Gregory Corso) 

desen; azon, hogy a császár úgy bánhatot t Ovidiusszal, 
hogy a fe jedelem úgy beszélhetett Apáczaival, azon utó-
lag nincs mit háborogni, ez utólag is előfordul. Melyik 
népnek nem volt Ovidiusza, és Lumumba sorsa hol is-
meretlen! Aztán utólag — meg kell jegyezni, hogy soha-
sem ugyanazok, hanem utódaik — mindig beismerik a 
méltánytalanságot, végre sajnálni kezdik, hogy ott, ahol, 
valahol nem fogadtak szót az irodalomnak is. Akár el-
lenszenves is lehetne m á r az irodalom a maga örök el-
lenkezéseivel, mindent jobban tudásával, utólag igazolt 
tisztánlátásával, erkölcsi fölényének fitogtatásával, mely 
szerint van tett, mely több, jobb, meggyőzőbb, mint a 
gordiuszi csomó pulykaméregtől ihletett átvágása. 

* 

Ha a számításoknak hinni lehet, 2000-ben több lesz 
az élő ember a földön, mint amennyien eddig Neander-
völgy óta összesen elhaláloztak. Nem túlzás, hogy akkora 
etikai problémát jelent a társadalmi igazság korának be-
köszöntése erre a tömegre nézve, mint amekkorát eddig, 
időben megoszolva, az összes erkölcsi, etikai problémák 
jelentettek. Az erkölcsi és etikai „közellátás", vagyis a 
lelki polluáció leküzdése, az anyagi megoldással párhu-
zamosan, azzal összefüggő, összefonódó és vele egyenlő 
súlyú feladat. Az emberi személyiség méltóságának kol-
lektív tuda tá t hirdető és építő marxi—lenini képlet min-
den józan és nemes előzményre támaszkodik a megfo-
galmazásban s a kivitelezés ú t j ának-módjának keresésé-
ben. A költők közéletisége ez alat t a lobogó alat t nem 
állandó társadalmi irritáció, hanem állandó társadalmi 
ihlet eredménye. Megfelelő körülmények közt és meg-
felelő hatások alat t minden ember messze felülemelke-
dik az átlagon. Az átlagfeltételek javulása az átlagot 
magát is szüntelenül emeli. A költő szüntelen harcban 
van az etikai át lagért : közéletisége is a rendkívüliség, a 
példa nagy számait dobja a tények serpenyőjébe, ismét-
lődési, kifáradási és kopási együtthatókat ellensúlyoz 
szüntelenül. Nem siet, nem rohan előbbre a kelleténél, 
de nem vesztegeti az időt sem, ha már érzi, t ud ja a mér-
téket, ha megtanulta a leckét. Inkább egy egyszerű jel-
szó, amit felkap a világ, mint egy szintézis, amit, akár 
egy antik márványt , véletlenül fedez fel egy sírásó öt-
száz év múlva? Nos, erre helyette ne próbáljon felelni 
senki. A késői testre, mely kiállta az eddigi idők próbáit, 
más élmények, más kalandok várnak, más kalandok es-
nek jól neki. Az eszményekért folytatott harc nem csak 
a testen, nem biztos, hogy az elsősorban a testtel vív-
ható. Erazmus sem hiányzott a hollandusoknak, míg meg 
nem érkezett, s akkor sem csak nekik, közéletiségét is 
örök például állítva a balgaság elé. Akárcsak Lorca Spa-
nyolország legutóbbi világtörténelmi pil lanatában, ami-
kor aztán valakik „beszéltek a fejével". 

Ki értekezhetett a költővel másképp, mint a költé-
szetén keresztül? Akik a költők fejével beszéltek, végül 
is sohasem a költőt fejezték le, hanem egy alattvalót, 
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egy állampolgárt. Pedig a költő kiváló állampolgár, 
amennyiben senki sem téveszti össze, se előnyére, se hát-
rányára, civis-közéletiségét az elkötelezettségével. 

* 

A költő felkészült a közéletiségre. A humanizmus 
legnagyobb programtervezete szerint nem szabad kímél-
nie magát ennél csendesebb korokban sem. Kedvenc ba-
rikádjain futórózsák és futótüzek lcoognak, kedvenc csa-
taterein kardja s koponyája után nyomoz a hálás utó-
kor. Kedvenc jövőjében az értelem s az igazság a leg-
szebb férfiakat és a legboldogabb asszonyokat élteti 
könyvek és kenyerek bőségével. Ezért ír mindig olyan 
verseket. 

P E T Ő F I G Y E R T Y A T A R T O J A S Z A L K S Z E N T M A R T O N B A N 
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Börtön, kaszarnya, temp- \ 
llom nem elég I 

hogy a hegyekről ledobjz 
[szavam. 

(József Attila) 

E hűtlen korban mi 
[utolsó, 

egyetlen híveid valónk. 

(Petőfi) 



BORI IMRE 
(Újvidék) 

Petőfi vershagyományáról 

i 

A XX. század magyar i rodalmának vizsgálója meg nem kerülheti a Petőf i -
kérdést: a Petőfihez való írói — nem egy esetben irodalompolitikai — viszonyulás 
az elmúlt száz esztendő magyar irodalmi alakulásában szüntelenül jelen van. Petőfi-
ről beszélni írói hitvallás mindmáig, bárhogyan is í tél jük meg ezt a tényt. Neve 
lobogó volt, hagyományáért írói táborok csaptak össze, „pöre" ma sem zárult le meg-
nyugtató módon, miként azt Pándi Pál v i tá ja Horváth János Petőfi-felfogásával 
bizonyítja. 

„Legendájával" fölöslegesnek tetszik t ehá t szembeszállni, nem is tanulmány, 
egész könyv anyagát képezné az elmúlt százhuszonöt esztendő Petőfi- irodalmának 
kritikai vizsgálata, bár tetszetős lenne végigkísérni legendájának alakulástörténetét 
akárcsak századunkban is. Babits „nyárspolgárától" kezdve, Ady Endre „nem alkuvó 
Petőfi-eszményén" á t az Illyés Gyulánál oly egyértelmű népfi-felfogásig, az ötvenes 
évek végén lobogóvá váló Petőfi-mítoszig, s tovább, a szerepjátszást tagadó Pándi 
Pál kidolgozta költőképig kísérhetnénk a Petőfi-pör szakaszait. Nem kétséges, hogy 
az elmúlt évtizedek során tisztázódtak a költő forradalmiságának a kérdései, és 
népiességének jellegét is többé-kevésbé tisztán lát juk, az irodalomtörténeti közfel-
fogással lényegében egyetérthetünk, ha nem az újnépiességek értelmezéséről és je-
lentőségéről van szó. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy Petőfi költészetének irodalom-
történeti interpretációja nem maradha t eddigi vizsgálódásainak körében: Petőfi t 
(mint ahogy minden alkotót) elsősorban nem a maga korának kell megszereznünk, 
hanem a magunkénak, kamatoztatva az elmúlt százhuszonöt esztendő költészeti-
irodalmi tapasztalatait is. 

Dolgozatunkban éppen ezért arra teszünk kísérletet, hogy Petőfi költői eredmé-
nyeit, vershagyományát a XX. századi magyar irodalom főirányainak a tükrében 
szemlélve értelmezzük, keressük, mi költészetében korunk versízlésével rokon. Nem 
tagadjuk, Petőfi költészetének ismeretlenebb, kevésbé vizsgált rétegéről lesz szó, s 
azt sem leplezhetjük, hogy nemcsak az immár klasszikus értékűekként számon ta r -
tott versekről beszélünk. S nem beszélhetünk csak ezekről, hiszen azok a költői 
vonások, amelyek „moderneknek" minősülnek manapság, leginkább ígéretként vol-
tak csak meg a múlt század negyvenes éveiben, következésképpen a versek totali-
tása sem az ilyen vonásokat őrző költeményekben juthatot t érvényre elsősorban. 
A magyar költészet nyílt kérdései viszont éppen ezekben a ma már szinte egyálta-
lában nem emlegetett Petőfi-versekben merültek fel, és ha az elmúlt száz esztendő 
magyar költészetét jellemeznünk kell, többek között azzal is tehetjük, hogy állí t-
juk, Petőfi versörökségét nem ismerte fel, gazdálkodni vele nem tudott, és akkor 
is külföldi példák u tán nézett, amikor ar ra szubjektíve nem volt kényszerülve. De 
mégis e r re kényszerült már a századforduló idején, és ezt kell objektív folyamatá-
nak tar tanunk, éppen ezért meddőnek is t a r t juk az ezekkel való vitákat. Petőfi 
értelmezéséhez azonban segítségünkre lehetnek. 

2 
Az elmúlt ma jd száz esztendő irodalmi alakulástörténetének három szakaszában 

szemlélhetjük Petőfi vershagyománya elsikkadásának, fel nem fedezésének a tényeit. 
Az első a Petőfi-epigonok kora, közvetlenül a költő halálát követő esztendőkben, a 
második századunk első évtizedeiben, amikor a m a j d a n „nyugatos" költők keresik 
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mintaképeiket és elődeiket, alakítgatva a modern magyar versnek az eszményét, a 
harmadik pedig már a magyar avantgarde időszaka, amely az ú j versmondatot 
éppen úgy programjában tudta , mint az ú j verset konstrukt ivis ta és szürreal is ta 
végleteiben. 

A legproblematikusabb kétségtelenül az első korszak, melyet a magyar i roda-
lomtörténetírás a Petőfi-epigonok korának tart. A lesúj tó vélemény, amely a m a g y a r 
l í rának ezeket az éveit oly sötéten lát tat ja, teljességgel jogos: az ítélet, m i t még 
Gyulai Pál mondott ki Petőfi Sándor és lyrai költészetünk című könyvében (1854), 
máig érvényes, az elmúlt több mint száz esztendő csak árnyal ta , de ú j raé r t e lmezn i 
nem lát ta szükségesnek. Mi sem ennek a véleménynek a revíziójára gondolunk, 
csupán egyetlen olyan kérdést szeretnénk érinteni, mit ugyan m á r Gyulai P á l fe l -
vetett, de amely az epigonokról szóló írásokban há t t é rben m a r a d t éppen Petőf i 
vershagyományának vonatkozásában. „Petőfi u t á n a festő költemény, néprománc és 
genrekép nagy divatba j ö t t . . . " — állapította meg. „Lapja ink telvék t á jképekke l , 
mintha az állandó képtár la t ta l akarnának vetekedni. Mindennap az u t ánzás és 
gondolatszegénység kínjaival találkozunk. Nem annyi ra Pe tőf i - tanulmányt lá tunk , 
mint Petőfi-utánzást, melyben mégis csak a szavak és tárgy emlékeztetnek Petőf i re ." 
Gyulai szavaiból is, á későbbi ismertetőkből is az világlik ki, hogy Petőfi ep igonja i 
a magyar l íra népnemzetivé válásának idején tu la jdonképpen Petőfi népiességéből 
azt ragadták meg, mi termékenyítő lehetett volna, s mi az elkövetkező évt izedek 
törekvéseit előlegezte, hiszen utánzói tu la jdonképpen a költő tá j - , csendélet- és 
genreképeit követték. Arra, a Horváth János szavaival, „tárgyas lyrára" gondolunk, 
mi Petőfi versvilágában megjelent költészete nagy eredményeként , és a jövendő 
költészeti törekvések zálogaként is. Sajnos, Petőfi epigonjainak öntudata az eszté-
tikai szférákig nem ér t el, mit részben tehetségük mértékével, részben pedig az 
áldat lan közállapotokkal magyarázhatunk, melyek a magyar l í rát nem az á l ta láno-
sabb világlátás, hanem a népnemzeti eszményének a vallásáig vit ték el, és éppen 
azok a ta r ta lmak hiányoztak, melyek Petőfit é l tet ték — kezdve a respubl ikanizmus-
nak a forradalmi cselekvést igénylő elvétől addig a pontig, ahol a költő t u d a t á b a n 
a respublikanizmus az etikával egyenlítődik ki. Petőf i törekvései h i ába vol tak 
1844-től kezdődően lényegében szinkronban azokkal a költői törekvésekkel, amelyek 
a múl t század második felét, különösképpen a századvéget meghatározták , h i ába 
olvasta Baudelair.e-rel egyidőben Lamennais-t , s h iába hord ta ki azokat az eszmé-
ket, amelyek Baudelaire-t is foglalkoztatták A romlás virágaiban, min t az Éden, az 
elutazás, az ú j világ keresése, mi t Pándi Pá l fe j tegete t t meggyőzően, h a az ötvenes 
években már a magyar l í ra a polgárosodás társadalmi folyamataiból k imarad t , a 
„nemzet és haladás" régóta kísértő dualizmusát feloldani nem tudta, és a „nem-
zetre" esküdött, amikor a „haladás" gondolata volt az időszerű. A polgárosodás 
d rámájának megírása ennek következtében elodázódott, Petőfi kezdeményei az 
utánzás és a gondolatszegénység mocsarába ful ladtak. Igaz, a magyar i rodalom a 
népnemzeti eszmekörre építkezve jelentős alkotásokat hozott létre, s m i n t A r a n y 
János lírai a t t i tűdje is jelzi, ezen a másik úton ha ladva rokon törekvéseket m u t a -
tott az európai irodalmi áramlatokkal. Mégis igaznak tetszik Asbóth J á n o s egykori 
megjegyzése, mely szerint a Petőfi nyomába lépő magyar l írából kiveszett „a szel-
lemi élet és az érzelemvilág azon totalitása és univerzali tása", melye t a m a g y a r 
romantikus költészet még ismert, s mit (most m á r Asbóth ellenében is m o n d h a t j u k ) 
éppen Petőfi költészete még képviselt. 

Tulajdonképpen „az eszméknek amaz elevációja" hiányzott e korszak l í ra i köl-
tészetéből, mi Petőfinél a tárgyas költészetet oly magasra emelte, s ugyanolyan 
koordinátákat biztosított számára, mit a Baudela i re-kuta tás A romlás vi rágai k a p -
csán nem győz hangoztatni. Ám míg Baudelaire esetében A romlás vi rágai végső 
megformálásának m a j d egy többlet évtizedre kell hivatkoznunk, hogy „az eszmék 
elevációját" érzékelhessük, Petőfinél vissza kell u t a lnunk a Felhők korszakára , hol 
költői világképének „ősköde" valójában megmutatkozik. A népnemzet ivé váló m a -
gyar líra nem csupán Petőfi költészetének a hangsúlyait helyezte máshova , de el-
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sikkasztotta az eszmének azt a rendezői elvét is, ami végeredményben Petőfi köl-
tészetét egységessé teszi, még ha nem is kereshet jük versvilágában azt a nagy 
hatású esztétikai tudatosságot, mi f rancia kor társának művét oly kivételessé avat ja . 
Nem Petőfi esztétikai gyakorlatáról van ugyanis szó, hiszen ebben a tárgyas líra 
volt megszületőben egy még harmóniát biztosító világképi alapon, hanem annak 
fel nem ismeréséről, hogy ami 1848 előtt és 1848-ban a harmónia ígéretét hordozta, 
1849 u tán a disszonanciát k ívántat ja meg a költővel, egy más esztétikai elv érvé-
nyével egyetemben. Az egész népnemzeti iskola, ebben pedig különösképpen a Pe-
tőfi-epigonok lírája, valójában egy álharmóniára esküdött, álompénzt szorongatott 
markában . S hogy a Petőfi l í rá jában oly előremutató kezdeményeknek csupán ka-
r ikatúrá ja , de nem egy eljövendő harmóniát dajkáló disszonanciára alapuló költé-
szet született, lényegében ezzel magyarázhat juk. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy 
ennek a költészetnek, mintegy Petőfi helyett, lett volna a feladata végrehaj tani a 
nagy „baudelaire-i" fordulatot. Ám, miként Kovács Kálmán Gyulai-monográfiájából 
is tudjuk, ez a korszak ünnepelte azt a költőtípust, amely „erényt csinált művelet-
lenségéből, tudatlanságát eredetiségnek, »népies« rigmusait pedig költészetnek vélte". 
Az individualizáció nagy folyamata tehát megakadt, következésképpen az „eszmék 
amaz elevációja", amelyet Asbóth János kért számon a Petőfi-epigonokon és korán, 
sem játszódott le, hanem nagyarányú devalvációja következett be mindannak, ami 
Petőfi költészetében túlmutatot t a versek esztétikai önkorén. S ismét csak nem 
csupán a korszak lírikusainak tehetségtelenségéről van szó, hiszen a Petőfivel egyen-
rangú Arany János is ma jd csak élete utolsó éveiben válik azzá a „modern" költővé 
akiért Babitsék rajonghatnak, kiteljesítve mi benne „baudelaire-inek" nevezhető 
kezdemény volt. De megállapíthatjuk, hogy a romantikusan spontánnak és a tuda-
tosnak oly jellegzetes dialektikus váltása marad t el az ötvenes években már , holott 
az európai l íra bizonysága szerint Petőfi vershagyományának vállalása és tovább-
mondása, esztétikai progresszióként, e „váltás" nélkül valójában elképzelhetetlen, 
minthogy lényegében a magyar költészet ötven esztendőn át nem is tudta ezt meg-
valósítani. 

Petőfi romantikus spontaneitása, mely a Felhők ciklus verseiben disszonáns 
sikolyként adott jelt magáról, hogy azután költői gyakorlatában a verssel szembeni 
fönntartások nem ismerésében tetőzzék, létre tudta ugyan hozni a „tárgyas költe-
ményeket", versvilága egyik tartományaként, s mi több, végig tudta játszani azokat 
az érzésbeli, gondolatbeli fu tamokat is, amelyek A romlás virágai „vezérszólamai-
ként" ismertek, gondoljunk akár a „Spleen és Ideál", akár a Párizsi képek ciklu-
saira, a bor, a halál, a lázadás motívumköreire, de a romantika nagy szerepjátszó 
színpadát nem hagyta el, költészetének sem alakult ki tehát olyan „archimedesi 
pontja", mely verseinek gazdagságát összefogta volna egy eszme szigorúbb esztétikai 
rendjébe. Az ő élete még romantikus módra megtervezett élet volt, s tehette, hiszen 
olyan korban élt, amikor a költészetnek megadatott az az illúzió, hogy az életet 
szolgálja, s nem megfordí tva; az élet szolgálja a költészetet. Ez vár t volna a XIX. 
század második felének magyar költőjére. Igaznak tudha t juk tehát Horváth János 
jellemzését Petőfi tárgyas költeményeiről, hiszen a költő gyakorlatának kérdését 
ragadja meg, mondván: „Mennyire lyrai ihlet szülöttei e tárgyas költemények, az 
abból is kitetszik, hogy az egy Sári néni kivételével nem közvetlen szemléleten 
alapszanak, hanem az emlékezés és képzelet művei: régebbi benyomásokat elevení-
tenek fel, vagy emlékkép-részleteket alakítanak nagyobb egésszé. Nem a véletlen 
észrevétel, nem a tárgyi alkalom a vezető tényező, hanem a lélek alkalmi hangulata, 
vagy humor-szükséglete, mely tárgyi szemléletet idéz fel a maga fenntar tására , 
illetőleg kielégítésére . . . " 

Ez a jellemzés is a r ra mutat , hogy Petőfi ihletének működése, legalábbis lát-
szólag, ellentétes Baudelaire-ével, tehát még nem „modern" költő, annál inkább 
sem, mert Petőfi ihlete bőven buzgó forrásként önti a verseket, nem kell megszen-
vednie a verset, s nem kényszerül „mesterséges paradicsomokba" sem menni ihlete 
után. De ha elfogadjuk a modern költőnek azt a meghatározását, hogy az „nem a 
világban fedezi fel önmagát, hanem önmagában a világot" (Gera György), akkor 
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Petőfinek éppen tárgyas l í rá ja jelzi, hogy romantikus költő is, de modern is ugyan -
akkor. De e modernség elsikkadt az ötvenes években, s tovább élt a spontán köl tő 
emléke, azé a Petőfié, aki t a „természet vadvirágának" lehetett nevezni. H o r v á t h 
János-idézetünk folytatásaként tehát a tárgyas költészet „modern" jellemzőit is ide 
kell írnunk, annál is inkább, mer t itt a különbözőségek ellenére, egy Baudela i re- re l 
rokon törekvés leírásáról van szó. „Tárgy szerint — í r j a Horváth János — a vá l to-
zatosság nem nagy: Alföld, népi alakok, igénytelen falusi élet, de némi romant ikus 
válogatással, mely a pusztát, a pusztai életet a maga társadalmon kívüli a l ak ja iva l 
különös előszeretetben részesíti. Azt mondhatnám: tárgyas ly rá já t főkép va l ami 
népies-romantikus lyrai szükséglet jellemzi, a különlegesség felkeresésére az elemi 
egyszerűségben. Ugyanaz a ha j l am ez, mely korábban a népdal-költészet fe lé von -
zotta, de amely most már nem elégszik meg a modorban, stílben való idomulással , 
hanem tárgyibb szemléletekre t ö r eksz ik . . . " Nyilvánvalóan nem a baudelai re- ivel 
való azonosságról van szó, hanem egy törekvésről, amelynek Baudelaire adta m e g 
világirodalmi rangját , s lényegében mértékét is. A két tendencia közötti különbsé-
gek ellenére is hangsúlyozhatjuk tehát a rokonvonásokat, melyek a két köl tő t á r -
gyas verseiben mutatkoznak meg leginkább. Uta l junk csak az alföldnek, a pusz tá-
nak a képzetére, mégha Baudelaire-nál metaforikus fo rmában jelenik is meg, Pe tőf i -
nél pedig alakilag közvetlenül, áttételek nélkül. S végeredményben nem azt m o n d j a - e 
az irodalomtörténetírás Petőfi tárgyiasnak nevezett zsánerképeiről és leíró verseiről , 
amit Baudelaire Párizs-verseiről szoktak, mondván, hogy: „Érezte a külváros kö l -
tészetét, értette a kis dolgok nagyságát, és megmutat ta , hogy egy rongyszedőben is 
van valami n e m e s . . . " (Anatole Francé). És va jon Petőfi számára nem „alibi és 
korrespondencia"-e olyan mértékben a ..puszta", mint Baudelaire-nál „Párizs", s 
Az apostolban nem jelenik-e meg már a városi zsánerkép is a gyermekkoldus 
ra jzában? 

Sorolhatnánk még az analógiákat, melyek Petőfi „tárgyas l í rá jából" oly kézen-
fekvően adódtak az ötvenes évek magyar l í rá ja számára, de meggyőződésem szerint 
így is kitetszik, hogy a kor nemcsak a politikus Petőfi, a for rada lmár köl tő arcélét 
homályosította el, hanem az éppen az ötvenes években korszerűvé váló köl tő i -mód-
szertani hagyományát is, ereje csupán arra futot ta , hogy a zsánerképigényt jelezve 
azt népnemzetivé t ranszformálja . Hogy Petőfi költői hagyománya elveszett a mo-
dern magyar költészet számára, annak magyarázatát az ötvenes évek magyar l í r á j á -
ban kell keresnünk, abban az epigonizmusban, amely sem Petőfit , sem a korszak 
világirodalmi tendenciáit nem érzékelte. 

3 
Az 1850-es években elveszett Petőfi vershagyománya, az 1900-as évek e le jén 

viszont a készülődő, mintái t kuta tó és magát kereső költőnemzedék nem ta lá l ta 
meg: az öreg Arany János l í rá jára még ráfigyelt, de a „fiatal" Petőfi köl tészetében 
oly intenzíven jelen volt „modern" tendenciákat már nem lát ta meg. Holott, min t 
az 1850-es években, most is a tárgyas l íra kérdése volt az időszerű, mikén t azt 
Babits Mihálynak Juhász Gyulához írott levele bizonyítja is: 

„Ezennel üdvözlöm Önben az objektív művészt ; kérem, tar tsa meg jó fel tételei t 
s ne folytassa a lírát, amelyet hiszen ö n n e k is elég oka volt megunnia, min t nekem. 
Szeretnék fil ippikákat tartani, nyilvánosan, ez átkozott szellemirány, a l íra ellen, 
amelynek egyáltalán nincs joga a művészetek örökkévalóságára igényt tar tani , m e r t 
hisz egész ú j betegség!, alig kétszáz éves . . . 

A modern lírikus jellemvonása, hogy mikor költeni kezd, behuny ja szemét s ez 
az aligmúlt század előtt alig volt így (Byron kezdte). 

Hogy ne értsen félre, ki kell fejeznem, hogy nem annyira a l íra nevű m ű f a j , 
mint az átkos lírai szellem ellen harcolok. És ezalatt nem az egyént é r t em; minden 
kor objektív költői egyéni módon látták a világot, a szubjektív költői (az úgyneve-
zett lírikusok) egyéni reakciójukat fejezték k i . . . " 
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Majd a legjellemzőbb sóhaja következik századunk magyar i rodalmának egy 
még kezdő költő szájából: 

„Ah, nyitott ablakok friss szele: áldott objektivitás, jöjjön el a te országod. 
Eladnám elsőszülöttségi jogomat egy tál — objektív lencséér t ! . . . " 

Ennyire egyértelműen és félre nem érthetően nem talá l juk később sem az 
objektív líra igényének a megfogalmazását, mint ebben a Babits-levélben, amely 
Juhász Gyulát „döbbenő örömmel" töltötte el, bár nyilvánvalóan nem ér tet t egyet 
ba rá t j a nyilatkozatával. Szempontunkból azonban nem is jelentős most Babits költői 
ú t j á n a k minden ezzel a nyilatkozattal összefüggő kérdése, csupán annyi t kell le-
szögeznünk, hogy volt egy időszaka, amikor az objektív líraiság megvalósításán 
dolgozott, hogy azután maga is vál lal ja azt a „lírai szellemet", amelyet 1905-ben 
még kárhoztatott . Másfelől rögzítenünk kell, hogy Babits az „objektív l írát" a 
Lichthof című versében vélte megtalálni, mondván róla, hogy „stílusban, i rányban 
talál valami ú j a t " benne, s mi több; hogy éppen e vers alapján í r ja le sorait az 
„áldott objektivitásról", melynek eljövetelét vár ja . Leveléből azt is megtudjuk, hogy 
közvetlen min tá j a Baudelaire volt: „ . . . a Baudelaire Tableaux Parisiensjeinek 
min tá j á ra egész ciklust terveztem budapesti képekből, de a ciklusból egy sem lett 
úgy készen, mint az elhibázott, megállhatat lan Lichthof. Azért kérem e versnek ne 
a tárgyát, csak az előadási modorát ítélje, ha o lvas sa . . . " 

Nem kétséges, a tárgyas l í rának ugyanaz a problémája merül itt fel, amelyet 
az 1850-es években lá t tunk elveszni, s immár végérvényesen Baudelaire neve, kinek 
törekvéseivel oly rokonnak t a r t j uk Petőfiét, Századunk első éveiben azonban Petőfi 
neve már fel sem bukkan. Babits is Arany Jánosra esküszik leginkább a magyar 
költészet „hagyományából", nyelvét dekadensnek, at t i tűdjét arisztokratikusnak tartva. 
Petőfivel a tárgyias lírai igény nem tudott mit kezdeni: nem művét, hanem a for-
radalmi közszereppel eggyé vált életét látták, amely látszólag semmi rokonságban 
sem állt a Baudelaire elzárkózó, csak a Művet látó magatartásával. Nem is ezen a 
vonalon kell elindulnunk, ha Baudelaire-en át Petőfi felé akarunk tájékozódni. De 
alkalmas kiindulópontot kínálhat, ha azt vesszük szemügyre, hogy Babits mit kere-
sett Baudelaire versében, a modern magyar verseszmény egyik lehetséges t ípusát 
alakítgatva. Nem egy esetben a „meg nem talált Petőfi" problémájára bukkanunk, 
tapasztalva, hogy Baudelaire-en át nemcsak Aranyhoz vezetett út, hanem Petőfi 
tárgyas lírájához' is. 

Rába György elemzéseiből tudjuk, hogy Babitsot kezdetben Baudelaire „elkésett 
romantika szemlélete ragadta meg", s hogy még irodalomtörténetében is elsősorban 
a kései romant ikára jellemző jegyeket emlegeti: a sátánosságot, a sóvárgást, a mor-
biditást. Később viszont nemcsak a távoli képzeteket összekapcsoló merészséget 
figyeli meg, hanem „főként a valóság korábban észrevétlen részleteinek szépségével 
és az önkifejezésre váró határ ta lan belső világgal" találkozik Baudelaire verséiben, 
s belőlük éppen ezeket aka r j a a magyar közönséggel megismertetni. De Rába 
György azt is jelzi, hogy Babits „Baudelaire hatására k e v e r i . . . a romantikus és a 
realista részleteket" a maga objektív lírai kísérleteiben. A perdöntőek azonban első-
sorban Babits versfordításai, s ezeket szemlélve döbbenhetünk Petőfi vershagyo-
mányának a hiányára is a modern magyar líra e szakaszában, főképpen, ha nem 
csupán azt vizsgáljuk, hogy Babitsék mit lát tak a Baudelaire-versékben, de azt is, 
hogy objektíve mi t tudtak „kihozni" A romlás virágai költeményeiből. Ha volt az 
elmúlt több mint száz esztendő magyar l í rá jának történetében korszak, amely 
Petőfi költői hagyományának modern értelmezését vállalhatta volna, akkor az ép-
pen a Nyugat-nemzedék lírikusai indulásának időszaka, hiszen ahogy ez a nemze-
dék a múl t század európai l í rá jának nem egy a lakjá t „modernizálta", aktualizálta, 
elmulasztotta ezt megtenni magyar költőelődeivel szemben — elveszítve Petőfi l írá-
jának „modernségét" is. Szinte csodálatos, hogy amikor Az ellenség című Baude-
laire-verset fordította Babits, nem gondolt A felhők költőalakjára: 
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Ifjúságom sötét, fekete zivatar volt; 
csak néha láttam egy kivillant sugarat. 
A villám és a szél ellene tépve harcolt, 
hogy kertemben piros gyümölcs kevés maradt. 

Vagy nem kellett-e Petőfire asszociálni A rongyszedők bora című versre, ahogy 
Tóth Árpád megszólaltatta: 

Gyakran, míg rőten ég a sarki utcalámpa 
s üvegje szélbe sír s csapkodva leng a lángja, 
vén külváros szívén, hol útvesztő a sár, 
s a nyüzsgő, vak tömeg zúgón terjedve jár, 

látni a rongyszedőt... 

Egy költői elv és egy költői „módszertan" sajátos el lentmondásáról van szó itt, 
amikor A romlás virágai fordítóinak „petőfies" megoldásaira hivatkozunk: Babitsék 
az Asbóth emlegette „eszmei elevációra" találtak Baudelaire nagy, életet, é lményt , 
verset szigorú rendbe szedő elvében, ám ez elv költői realizálásakor is megmarad tak 
Baudelaire körében, s meg sem kísérelték a magyar lírából értékesíteni azt, ami 
adott, kézenfekvő volt benne. Szinte a paradoxon erejével ható, ahogy Petőf i vers-
emléke á tü t a modernebbnek vallott és érzett Baudelaire magyar szövegén, és az 
1846-os esztendő Petőfiének a verseit idézi emlékezetünkbe: az i f j ú „nyugatosok" 
mögött a Tündérálom és A felhők költője állt észrevétlen, nemkülönben a későbbi 
nagy leíró költemények szerzője a maga ugyancsak „modern" életérzésével és e 
versek objektív lírai módszertanával is. 

Romantikus ezekben a versekben Petőfi: éppenhogy polgárrá vált én j e keresi a 
maga számára a létformát, s ha csak egy rövid intermezzóként is, de lá tomásaiban 
a világnak olyan képe bontakozik ki, amelyet a hétköznapi polgári voltát tagadó 
Baudelaire is vállalhatna. A „romlás" jelenik meg a Petőfi-versben, melyre n e m -
csak ú j költői érzékenység, de ú j költői világkép is épülhetne, és igaza van Illyés 
Gyulának, aki azt mondja , hogy az Álmos vagyok és mégsem alhatom című vers 
„társadalomrajza nem túlzott, csak zsúfolt", egy olyan terv szele még nem ér in te t te 
meg, mint Baudelaire-t : 

... Ott mély árokban egy koldus halott, 
Fölkél és rágja a koldúsbotot. 
Kemény. Beléje törnek fogai, 
Látom szájából a vért omlani. 
Itt egy öreg cigány, a derezsen, 
Ütik, verik kínoskeservesen, 
Vernek le róla húsdarabokat; 
Fájdalmában, mint kutya, ugat... 

Ott akasztófa, rajta csecsemő; 
A csecsemőnek anyja oda jő, 
Megfogja lábát, s húzza, húzza le. 
S körültáncolja a bitót vele. 
Itt egy leány, két béka ül szemén, 
Nyúzott patkány van orrának helyén, 
Hosszú férgekből vannak fürtéi, 
S őt félkígyó-félember öleli... 

Érdemes, ha röviden is, megállni Petőfi 1845—1846-os „éji lá tományainál" , és anná l 
a magatar tásformánál , amely meg akar bennük jelenni. A rútnak az eszté t ikája 
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üzen itt, amely a világot nem szépnek, idillikusnak és harmonikusnak lá t ta t ja , ha -
nem hullafoltosnak, romosnak, s jelzi azt a Petőfiben éppen ekkoriban fe lébredt 
igényt, hogy világát átértékelje, és olyan jegyeiből építkezzék, amelyek az őt meg-
előző korban még láthatat lanok voltak. Elsősorban az ezekre a hónapokra rá fu tó 
forradalmi átalakulást ígérő, cselekvést reveláló pár esztendő magyarázza, hogy 
A felhők ciklusban, s az ezt körülvevő versekben kopogtató költői negatív világkép 
nem teljesedett ki, hanem hát térbe szorult, és csupán néhány nagy leíró versben 
fedezhet jük fel annak nyomát, mi i t t dobta fel magát ú j költői törekvésként. Még 
„édes énekében", a Tündérálomban is erre ismerhetünk: 

De mily hang ez, mily túlvilági hang, 
Mely bévegyűl a habzúgás közé? 
Tán szellem, égbe szálló a pokolból, 
Hol büntetését már átszenvedé? ... 

S tovább: 

És napról-napra nőttön-nőtt az ür, 
S ez ür miatt nem szállhatott már lelkem, 
Félt, hogy mélyébe hull... s nem kelle többé 
Mit eddig olyan lángolón öleltem, 
Nem kellett kincs és nem kellett dicsőség, 
Mind a kettő oly fénytelen vala! 
Oly fénytelen, mint lesz az ég idővel, 
Ha elkopik majd csillagfátyola ... 

De íme A felhők egy darabja is, a készülődő negatív világkép örvényeivel: 

Az én szivem . . . 
Az én szivem egy földalatti lak, 
Sötét, sötét! 
Az öröm egy-egy fényes sugarat 
Csak néha vét 
Mélyébe e földalatti háznak. 
Ez a fény is csak azért pillant bele, 
Hogy lássa a szörnyeket, mik ott tanyáznak, 
Mikkel tele van, tele! 

Érzés és kifejezés egységében létezett tehát Petőfi költészetének egy vonulata, 
és ez példázhatta volna a század első éveiben tájékozódni akaró, a modern életérzést 
ízlelgető költőnemzedéknek a magyar költői hagyomány elevenségét. De csak Ady 
Endre érzett rá a „modern" Petőfire a Petőfi nem alkuszik című tanulmányában. 
Tegyük hozzá nyomban: azóta sem készült Petőfiről ilyen jellegű arckép. Nem 
véletlen, hogy Ady — ha csupán egy rövid bekezdésben is — de megvil lantja az ú j 
művészi tendenciák és a Petőfi költészetében megjelenő jelenségek szorosabb össze-
függését is: „Kevesen látták eddig még meg, hogy Petőfi vallása, a bennük és a 
mindenségben fejlődő világszellem, a legmagasabb és legmélyebb gondolat volt 
akkor. És hogy az úgynevezett legújabb művészeti evangélium is voltaképpen csak 
ennek a vallásnak nagyobb szótárú katekizmusa . . . " 

Talán csodálkozhatnánk Petőfi vershagyományának mostoha sorsát lá tva : a 
modern magyar vers elmulasztotta a maga verifikációját oly fennen hangoztatott 
hagyományával szembenézve. De hogy Petőfi tárgyas költészete mennyire a lehető-
séget jelentette, József Attila versének példája bizonyíthatja, a meglepő párhuzam 
a Téli éjszaka és A puszta télen között: 
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Petőfi: 
Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! 
Mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda; 
Amit a kikelet -
És ű nyár gyűjtöget, 
Ez nagy könnyelműen mind elfecsérli, 
A sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli... 

József Attila: 
Csengés emléke száll. Az elme hallja: 
Üllőt csapott a tél, hogy megvasalja 
a pántos égbolt lógó ajtaját, 
amelyen a gyümölcs, a búza, fény és szalma, 
csak dőlt a nyáron át... 

Ám hogy a XX. századi magyar l í rában éppen a tárgyias lírai törekvések vol tak 
az időszerűek, nem pedig az a versmodell, amely Erdélyi József népiességével je len t 
meg, Juhász Ferenc epikus kezdeményei is b izonyí that ják: az epikus Petőfi hagyo-
mánya üzent a kései költőutóddal. S nyilván az sem véletlen, hogy éppen Petőf i 
„tárgyas l í rá járól" szólhatott Illyés Gyula Petőfi-könyvében nemcsak nagyon lelke-
sen, hanem költői távlatokat kínáló módon is. 

4 
Az el nem olvasott „legújabb művészeti evangélium . . . nagyobb szótárú ka te -

kizmusa" tehát meg nem kerülhető problémája századunk magyar i rodalomtör ténet-
írásának, s nem mehet el a magyar avantgarde vizsgálója sem, hiszen az őskeresés 
munká já t a magyar mozgalom nem végezte el, min t pl. a francia, amelynek ha tása 
olyan erejű volt, hogy a XIX. századról kialakított irodalomtörténeti képet, is á t 
tudta rendezni. 

Pedig a magyar avantgarde első csatározásai során már fe lbukkant Petőf i neve 
is. Babits Mihály, A Tett irodalmáról ír t t anu lmányában (Ma, holnap és irodalom) 
Kassákék újí tásaival kapcsolatban í r j a : „Semmi sem ú j a nap alatt vagy inkább : 
minden csak egy kicsit új . Forradalmár költőink egyike maga említet te egyszer 
Vajda Péter nevét, akinek ritmusos prózája nem mindig ellentétes a mi i f j a ink 
prózaversével s világot betekintő kozmikussága valóban szembeötlő. Va jda Pé te rnek 
az i f j ú Jókai, Petőfi (ki Apostolát, Örül t jé t és a Felhőket szintén szabad versekben 
írta) és főleg Vajda Jánostól Adyn keresztül ismét egyenes vonal vezet a mai 
i f j ú s á g i g . . . " 

Majd tovább: 
„A prózavers, mint modern m ű f a j is, régi és bevett fo rma már mindké t elv 

szerint: a hangzás verse sorokba tördelve, mint Wal t Whitmannál , vagy a gondolat 
verse mondatonként elválva, mint Turgenyévnél. Nálunk az előbbi f o r m á t Petőfi , 
az utóbbit Jókai már a negyvenes években klasszikussá t e t t e . . . " 

Ne vizsgáljuk most Babitsnak a magyar irodalmi hagyományokat f e lmuta tó 
gesztusa mögötti célzatokat, hiszen nyilvánvaló, hogy az új í tó szándékok jelentősé-
gének csökkentéséről volt nála szó. Meg nem kerülhető azonban, mit mond, még 
akkor is, ha tudjuk, hogy a hasonlóságok még nem jelentenek azonosságot is. Er re 
kell gondolnunk tehát, amikor a szabad vers ú j r a időszerűvé vált jelenségét vesszük 
szemügyre Petőfi vershagyományának a szemszögéből. Kétségtelen ugyanis, hogy 
azokat a szabadversformákat, amelyek a tízes években az ú j felfogású és ú j ér te l -
met kereső, futurizmusra és expresszionizmusra, később konstrukt ivizmusra és szür -
realizmusra esküvő irodalomban megjelentek, már a XIX. század l í rá ja da jká l ta , s 
ha ennek az irodalomnak példákra lett volna szüksége, Petőfi versvi lágában a lap-
képleteit már megtalálta volna. Kassák csak Ady Endrére és Révész Bélára h iva t -
kozott, a távolabbi múlt nem érdekelte, következésképpen Petőfi ve rshagyományá-
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n a k időszerűsíthető rétege sem épülhetet t az ú j magyar verskép változataiba, olyan 
módon, ahogy pl. a francia szürrealizmus romantikus elődeinek eredményeit ma-
gába szívta. 

A magyar avantgarde vizsgálata tehát megállapíthatja, hogy ez a mozgalom sem 
kereste magyar „őseit". A Petőfi-kutatás, a magyar vers történésze azonban a 
kézenfekvő tanulságokat is levonhat ja : a magyar avantgarde vers ugyanis értel-
mezni segíti Petőfi verseit, és felhasználatlanul is időszerű jegyeire mutathat . Ebben 
a „modern" verstükörben Petőfi költeményeinek egészen polarizált, szélsőségeket 
jelző verstípusa válik láthatóvá: a vadromantikus, már -már a belső monológ hatá-
r á ra jutott, szabad ömlésű vers, min t amilyen Az őrült, és az akár konstruktivista 
szabad versnek nevezhető költői alakzat, mely A felhők egyes darabjaiban figyel-
he tő meg. Belső szerkezetük ugyan még nem „modern", hiszen a költői mondanivaló 
éppen ebben a korban még csak jelt adott magáról, mint már jeleztük, egy éppen 
polgárrá vál t f ia talember érzésvilágában. De a disszonanciák ma jdnem hibátlanok, 
és az en jambement is XX. századi funkciójá t előlegezi már. íme példáink sora: 

A vadromantikus monológvers t ípusa: 

... Én ittalak, oh szerelem! 
Egy harmatcseppnyi belőled édesebb, 
Mint egy mézzé vált tenger; 

• De egy harmatcseppnyi belőled gyilkosabb, 
Mint egy méreggé vált tenger. 
Láttátokfe már a tengert, 
Midőn a fergeteg szánt rajta 
És vet beléje háláimagot? 
Láttátok a fergeteget, 
E barna parasztot, — 
Kezében villámösztökével? ... 

(Az őrült) 

A „konstruktivista" szabad vers példája : 

Itt állok a rónaközépen, 
Mint .0 szobor, merően. 
A pusztát síri csend födé el, 
Mint elfödik a halottat szemfödéllel. 
Nagymessze tőlem egy ember kaszál;• 
Mostan megáll, 
S köszörüli a kaszát... 
Pengése hozzám nem hallatszik át, 
Csak azt látom: mint mozg a kéz. 
És most ide néz, 
Engem bámul, de én szemem sem mozdítom... 
Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom? 

(Itt állok a rónaközépen . . . ) 

S enjambement- jére is egy szép bizonyság: 

... Oh e hazában olyan sok jeles 
Sírján ingatja a vándor fuvalom 
A feledésnek tüskebokmit! —... 

(Vajda Péter halálára) 

Nem pusztán a múlt század második fele epigonlírikusainak viszonyulásai m a -
gyarázzák, hogy Petőfi verseinek fentebb jelzett típusai kifakul tak még a költői köz-
tudatból is. Az ezeket követő, a századvégen konstituálódó, ma jd az 1900-as években 

55 



csúcsára futó modern magyar verseszmény is megkerülte, hiszen még az e korban 
élt Czóbel Minka „ritmikus prózája" is hatás nélküli volt. Valójában egy máig sem 
aktivizálódott vershagyományról beszélünk e Petőfi-költemények kapcsán. 

Ugyanez a helyzet, amikor a magyar avantgarde és a Petőfi-hagyomány kevésbé 
látható összefüggéseinek a területén szemléljük. Utalhatunk itt a Bolond Istók és 
Az apostol poéma jellegére (mind a kettő szabad versben!), amelyeknek kevés kö-
zük van a múlt századi magyar verses regényekhez és elbeszélő költeményekhez, de 
egészen közvetlenül kapcsolhatók Kassák Lajos „eposzaihoz". A Máglyák énekelnek 
és A ló meghal, a madarak kirepülnek szerzi meg a modern költői poéma eszté-
tikai hitelét, s ezek azok, amelyek Petőfi kísérleteit a hagyományos megközelítési 
módokkal elérhető értelmezések ellenében is ú j megvilágításba helyezhetik. A poé-
mák közötti meglepő párhuzamokból kiderül, hogy a poémát újrateremtő Kassák 
felfogásában mennyi rokonvonás mutat Petőfire — még ha a közvetlen kapcsolatok 
vizsgálatától el is tekintettünk: költők érkeznek el ezekben a nagy versekben az 
„etikához" és egy korszak szintetikus láttatásának a lehetőségéhez. Ezek a Kassák-
versek tehát puszta létükkel is a Petőfi-hagyomány időszerűségéről vallanak, mint-
egy a szemünk láttára időszerűsítik őket. 

De hivatkozhatunk arra a „szürrealizálásra" is, amit Petőfi Tündérálom című 
verse hozott. Itt csak Illyés Gyula sorait kell emlékezetünkbe idéznünk, hogy kites-
sék e vers „modern" intenciója is: „A valóság itt már csak arra szolgál, hogy a 
képzelet elröppenjen róla, s majd halkan visszaereszkedjék rá. A Tündérálom vilá-
gát a korlátlan, a teljhatalomra jutott vágy építette fel, egy lángelme erejével s 
ízlésével. A csillogó, leheletkönnyű világ szemünk előtt épül és emelkedik, egy 
keleti varázsló hipnotizálására . . . " A magyar szürrealizmus, ha őseit kezdte volna 
keresni, nyilvánvalóan nemcsak Vörösmarty „látomásos képzeletében" lelte volna 
örömét, hanem Petőfi Tündérálom című versében is: a boldogság az ilyen versekben 
nem irreális, hanem szürreális síkokon valósulhatott meg, szó szerint is „tündéri 
álomként". 

5 
Amikor Petőfi vershagyományát vizsgáljuk a XX. századi magyar líra szem-

szögéből, végeredményben a forma-ihlet megjelenésének változatairól kell beszél-
nünk — arról, amely végeredményben mindmáig homályban, kikutatlanul maradt. 
Nyilvánvaló az is, hogy Petőfi egész költői opuszának újraértelmezése is időszerűvé 
vált, amit viszont nem vállalhatunk századunk magyar lírájának hagyományos képe 
felülvizsgálata nélkül: meg kell ugyanis állapítanunk, hogy századunk magyar l írája 
önnön létezéséről alig-alig volt képes tudatosan gondolkodni, hogy lírai „öntudata" 
ténylegesen pusztán a kurta emlékezeté. Ez tetszik ki abból a tükörből is, amelyet 
Petőfi vershagyománya elé tartottunk. Az ellenpontok, melyeket jeleztünk, ezt is 
bizonyítják. 

NAGYSZALONTA 
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SULYOK VINCE 
(Oslo) 

Petőfiről - norvégiai könyve ürügyén 

Már száz esztendővel ezelőtt is közhelyszámba ment Petőfit a magyar líra leg-
nagyobb hatású alkotójának nevezni, de ennél többet és jobbat ma sem tudunk 
mondani. Nemzeti költőink és íróink fényes sorában vitathatat lan első hely illette 
meg szinte már életében, mer t hozzáhasonló teljességgel senki más nem hatotta 
á t életének és művészetének kovászával a magyarságot. .Mi sem természetesebb 
ezért, minthogy külföldi híre-neve is összmagyar közüggyé vált számunkra a halála 
óta eltelt időbén. Sokan bizonyára .tökéletesen meg is vannak győződve arról, hogy 
Petőfivel, s szinte egyedül vele, a magyar irodalom, a magyar líra ténylegesen és 
vi tathatat lanul jelen van mind a világirodalomban, mind pedig a világ köztudatá-
ban. Mint annyi más esetben, itt is sokat számít azonban az, hogy honnan nézzük 
a dolgot, s részben az is, hogy ki nézi. S ha én most, a Petőfi-emlékév küszöbén, 
egy oslói kis dolgozószoba íróasztala mellől teszek ebben az ügyben próbát kis nyu-
gat-európai, vagy legalábbis skandináviai érvényű kitekintésre és kritikai fölmé-
résre, akkor abban semmi ünneprontó indulat nem vezet, csupán a tényleges igaz-
ság szomjúhozása. S ki t ud j a : szerény és teljességre semmiképpen nem törekvő 
megfigyeléseim talán még bizonyos okulásokkal is szolgálhatnak. Hadd bocsássam 
azonban előre azt, hogy vállalkozásomra egyedül az jogosít föl némiképpen, hogy 
önmagam sem voltam teljesen tétlen Petőfi hírének gyarapítása dolgában: ezekben 
a hetekben készültem el egy kis norvég nyelvű Petőfi-válogatással, az elsővel, mely 
eddig elkészült ennek a rokonszenves kis északi népnek a nyelvén. 

A magunk önvizsgálatra serkentése érdekében hadd tegyem föl elsőül is azt a 
kérdést: valóban úgy hisszük-e, hogy minden rendben van föntemlítet t általános-
nemzeti, gyakorlatilag tehát minderi magyarra ki terjedő hiedelmünk körül, miszerint 
Petőfi vi tathatat lanul benne van a világirodalmi vérkeringésben? 

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum illetékes munkatársai bizonyára jelentős, 
s önmagukban véve igazán imponáló számadatokra tudnának hivatkozni, hogy így 
utasítsák el a már magából a puszta kérdésföltevésből elősejlő gyanakvást: 1960-ig 
bezárólag Petőfinek 770 versét fordítot ták le — éspedig a világ 50 különböző nyel-
vére, s legalábbis 20 000 változatban! Ezek a számok minden bizonnyal tovább növe-
kedtek az elmúlt t izenkét év során, s várhatólag növekedni fognak az .emlékévvel 
kapcsolatban is. Ha valamiben szívesen hiszünk, akkor a szalmaszálnyi biztatás felé 
is szívesen nyúlunk, há t még egzakt számokból kiáradó megnyugtatás felé. Én 
azonban, önkéntesen jelentkező advooatus diaboliként, hadd akadékoskodjam kicsit 
e körül a számok körül, kommentálásukként hozzájuk fűzve, hogy e számok önmaguk-
ban és első pillantásra ugyan nagyok, ha azonban a pelyvát, azaz az elavult és rossz 
fordítások tömegét különválasztjuk, mind já r t lényegesen kevesebb tiszta gabonaszem 
marad vissza bő zsákunkban. Márpedig olyan fordításokkal, amelyek fölött remény-
telenül tovaszállt az idő, amelyeket már nyolcvan-száz-százhúsz év pora lepett be, 
sőt amelyeknek egy sommás része már létrejötte pi l lanatában is elborzasztóan rossz 
volt, nem dokumentá lhat juk minden kétséget kizárólag Petőfi nagyságát és jelentő-
ségét a világnak. Az emlékév és az elkövetkező évek egyik fontos föladatát éppen 
ezért nem utolsósorban abban látnám, ha átrostálnánk a Petőfi-fordítások húsz-
egynéhány ezrét, kiszelektálnánk belőle a használhatókat, emellett pedig új , kor-
szerű fordítások létrejöttét segítenénk elő, s szorgalmaznánk, hogy ezek könyv alak-
ban vagy folyóiratközlések fo rmájában minél több emberhez el is jussanak. Kezde-
ményezni és cselekedni is elsősorban nekünk, magyaroknak, kell. Ne vá r juk el, mer t 
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miképpen is várha tnánk el, hogy Petőfi hírének-nevének növelése másoknak legyen 
szívügye. 

A számadatok önmagukban még nem bizonyítanak eleget. Igaz, mel lé jük sorol-
ha t j uk azt is, hogy ma már aligha jelenik meg a világban nívós, színvonalára va la -
mit is adó irodalmi kézikönyv vagy lexikon, amelyből Petőfi neve hiányozna. Ez 
azonban — hogy megint az advocatus diaboli hangján szóljak — önmagában pusz-
tán azt jelenti még csak, hogy Petőfi Sándor magyar költő és fo r rada lmár — szótári 
fogalommá vált! Neve tehát mond és jelent valamit már mindenfe lé a nagyvilág-
ban, ámbár többnyire csak a legiskolázottabbak vékony (olykor szívfájdí tóan vé-
kony!) rétegének. Ha tehát van valami, ami Petőfivel kapcsolatban nemzetközileg 
ismert, akkor az a költő neve. De a művei? Ha hallatszik m a j d vele kapcsolatban 
valami a nagyvilágban az emlékév során, akkor az — félő! — elsősorban Petőf i 
neve lesz, s a róla mondott szónoklatok és méltatások — nem pedig alkotásai. Ezzel 
azonban nem elégedhetünk meg. Mert mit érünk vele, ha mi (legalább mi!) t ud juk , 
hogy világot be jár t híre-neve nem az a lakjá t övező romant ikumra-misz t ikumra a la-
pozódik (vagy kellene, hogy alapozódjék), hanem költői tel jesí tményének minősé-
gére? Hogy alkotásai is a legnagyobb mértékben megérdemlik a figyelmet, m e r t 
Petőfi még ma is aktuál is költő, „ún poéte vivant", ahogy Paul Eluard ír ta a Petőf i 
halá lának századik évfordulójára készült versében? Hogy mi sem áll távolabb ettől 
a dinamikus, friss, a szó legnemesebb értelmében f iatal Petőfi-lírától, min t az 
avultság pora és olvashatatlan érdektelensége? 

Ahol ilyen sok a nyitott kérdés, ott nincs, nem lehet minden teljesen rendben, 
még ha ötven-egynéhány nyelvre fordították is le verseit. Következésképpen ki kell 
mondanunk, bármennyire fá j jon is mindannyiunknak: viszonylag akármilyen mesz-
szire is jutott Petőfi híre a nagyvilágban, annyira messze sajnos nem, hogy őt a 
világirodalom elevenen és folyamatosan ható köl tőjének mondhatnánk. Amennyiben 
ezt nem aka r juk tudomásul venni és magunkban tudatosítani, akkor ezt csak va -
lamifa j ta sérült nemzeti önvédelemből, önámításból, sőt öncsalásból tesszük (hacsak 
nem tájékozatlanságból) — még ha nem is tudatosan. De szükségünk lehet-e kegyes, 
de terméketlen öncsalásra? Olyan önámításokra, amelyek veszedelmesen hasonl í ta-
nak a Vadkacsa közismert ibseni élethazugságaira? — Sa já t ünnepi frázisok helyett , 
vagy a külföld esetleges érdektelensége és közönye lá t tán érzett keserűség helyett 
inkább tegyünk meg — a jubileumi év adta jó a lkalommal is élve — minél többet 
a hazában és a nagyvilágban annak érdekében, hogy Petőfi költészete minél több 
lélekbe ragyogjon be; hogy tiszta embersége, nép- és hazaszeretete minél többfelé 
és többekben vál jon serkentő szellemi erővé. 

Vessünk most egy közelebbi és higgadtan tárgyilagos pil lantást Petőf i skandi -
náviai fogadtatására és hírére, mert ennek a konkrét vizsgálódásnak a tapaszta la ta i 
is a föntebb vázolt magatar tás helyessége mellett szólhatnak. 

Közismert az a rokonszenvvel teli érdeklődés, amellyel az 1848—49-es magyar 
szabadságharc fej leményeit és letiprását a skandináv népek is követték. Az akkor i -
ban mindössze 21 éves grimstadi gyógyszerészsegéd, Henr ik Ibsen, a legnagyobb 
együttérzéssel és megrendüléssel nyúlt a tollhoz a magyar szabadság véres e l t iprásá-
nak hírére: 

Magyarország felől fakón nem dörög a harc zaja már! 
A csatatérről sóhajok és haldoklók jajszava száll, 
hozza az éji csöndön át a hírt, a búskomort, a gyért, 
hogy nincsen többé a magyar; utolsó harca végetért. 

A szabadsághős seregen barbárok vad hordája dúl, — 
a romokra fölhág megint a zsarnok, és gyilkol vadul... 

(E sorok í ró jának fordítása) 

Az együttérző rokonszenvből bőségesen ki ju tot t a csatatéren hősi ha lá l t ha l t 
Petőfinek is, akinek a lakja köré misztikus-romantikus varázst szőttek el tűnésének 
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titokzatos körülményei és fiatalsága éppúgy, mint skandináv fülnek szokatlan ri t-
musú és hangvételű l írája. Verseinek fordításai ugyanis, ámbár szinte kizárólag a 
német nyelv közvetítésével, egyre-másra kezdtek készülni Dániában és Svédország-
ban. Furcsa módon mégis tel jes tizennyolc évnek kellett elmúlnia Petőfi halála 
után, mire végre megjelenhetett az első skandináviai Petőfi-kötet, a dán nyelvű 
Digté af Petőfi (Koppenhága, 1867). Alig tíz évvel később, 1878-ban, már ú j abb Pe-
tőfi-gyűjteménnyel jelentkeztek a dánok, ami az akkori élet tempóját figyelembe 
véve, mindenképpen élénk érdeklődésről látszik tanúskodni. Kevésbé lelkesítő viszont 
az a körülmény, hogy a harmadik (és mindmáig utolsó) dán nyelvű válogatás Petőfi-
től 1896-ban jelent meg — ámbár három versével (Az Alföld, Ismét magyar lett a 
magyar és Európa csendes, újra csendes) Petőfi a leggazdagabban képviselt költő 
abban a kis lírai antológiában, amelyet Poul Sörensen fordításában Ungarns stemme 
címmel 1960-ban bocsátott közre a koppenhágai Gyldendal könyvkiadó. 

Az első svéd nyelvű Petőfi-válogatás 1879-ben került kiadásra, de Abo városá-
ban, azaz a mai finnországi Turkuban : 60 dikter af Alexander Petőfi. A következő 
svéd gyűjteményig mindössze kilenc évre volt szükség (1888), s ilyen gyakori meg-
jelenés tudtommal mindaddig egyetlen külföldi költőnek sem jutott osztályrészéül 
svéd nyelvterületen. A két svéd nyelvű Petőfi-kötet megjelenése közti időből szár-
mazik a későbbi kiváló svéd költőnek, az akkor még gimnazista Erik Axel Karl fe ldt-
nek lelkes dolgozata is Petőfiről, melyet gimnáziuma önképzőkörében olvasott föl. — 
Az első világháború után a stockholmi Ungerska Sállskapet, azaz Magyar Társaság, 
Petőfi svédre fordított verseinek válogatott kis gyűjteményével kívánta megünne-
pelni a költő születésének századik évfordulóját , a terv azonban — föltehetőleg 
szerkesztője, Leffler Béla szándékainak megfelelően — időközben módosult, s az 
1922-ben Ungersk lyrik címmel Stockholmban megjelent, de Kner Izidor gyomai 
nyomdájában előállított ízléses kötet Petőfi 32 verse mellett további 17 verset is 
tartalmazott, éspedig Csokonaitól, Kisfaludy Károlytól, Vörösmartytól, Tompától, 
Arany Jánostól, Kiss Józseftől, Ady Endrétől és Gyóni Gézától, azonkívül pedig 
néhány népköltészeti darabot. Ez a szerencsés kézzel egybegyűjtött, s zömében ma 
is élvezhető, sőt jó fordításban szereplő 32 Petőfi-vers a legmodernebb svéd nyelvű 
Petőfi-lelőhely! Ha nem tudunk többet és jobbat nyújtani , akkor legalább ezt kel-
lene újból és sürgősen kiadatni, mert könyvtárakban is alig hozzáférhető. Az azóta 
eltelt fél évszázadban ugyanis látszólag semmi sem történt többé Svédországban 
Petőfi megismertetése érdekében, vagy ha történt valami, az folyóiratközlések for-
májában történhetet t legföljebb, fölkutatásuk azonban nem állott ezúttal módomban. 

Elegendő azonban a szomszédos testvérországra, Norvégiára tekintenünk ahhoz, 
hogy ennél sokkalta siralmasabb látványban legyen részünk. Az általam összeállított 
Petőfi-válogatáson kívül ugyanis, mely ez év decemberének végén jelenik meg a 
költő 150. születési évfordulójára, semmi jelét nem talál tam itt annak, hogy akár 
egy-egy versét is norvégra fordítot ták és a saj tóban közzétették volna! Ezzel a 
ténnyel szemben persze még akkor is értetlenkedve kell ál l junk, ha tudjuk, milyen 
kevés választja el egymástól a skandináv nyelveket; akit Norvégiában Petőfi érde-
kelt, az hozzájuthatott legalábbis azokhoz a műveihez, amelyeket dánra és svédre 
lefordítottak. 

A mostani norvég nyelvű Petőfi-kötet létrehozására elsősorban a közelgő jubi-
leumi év sugallta az ötletet, párhuzamosan a fönt említett szomorú ténnyel, hogy 
tudniilik Petőfit egyáltalán nem fordí tot ták le még mindeddig Ibsen, Hamsun és 
Nansen nyelvére, tehát egy kicsisége ellenére is jelentős rangú kultúrnyelvre. 
A tényleges igény és a lehetőségek fölmérésére fordított aránylag rövid idő ellenére 
is már a tavasz végére jutottunk, mire belekezdhettem az időközben kiválogatott 
Petőfi-versek norvég nyersfordításainak, elkészítésébe. Magyar nyelvi ismeretekkel 
nem rendelkező jó norvég költők-műfordítók hiányában ugyanis ebben az esetben is 
ahhoz a módszerhez kellett fordulnunk, amelyiket a magyar költészet nyugati meg-
ismertetése érdekében Gara László alkalmazott elsőnek a Párizsban 1962-ben meg-
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jelent nagy ér tékű Anthologie de lai poésie hongrois-ban, de amelyik jól bevált több 
más nyugati nyelven készült gyűj teménnyel kapcsolatban is, sőt egyáltalán nem 
ismeretlen a magyarországi fordítói gyakorlatban sem — lásd a mintegy nagyüzemi 
szervezési modellel fordítói konszernek keretében készült fordí tásgyűj temények so-
rát, va lamint a (részben) róla rendezett vitát az írószövetség műfordí tói szakosztá-
lyában, melynek anyaga az Üj í rás 1972. évi 5. számában is megtalálható. T u l a j -
donképpeni tárgyunktól nagyon messzire vezetne a vita és a vita tárgyát képező 
módszer a k á r sűrített formában történő elemzése is. Annyi azonban valószínűleg 
mindenki előtt kétségtelennek látszik, hogy alkalmazására elkerülhetet lenül szükség 
van adott esetekben: távoli, kicsi és elszigetelt nyelvekből készülő fordí tásokkal k a p -
csolatban, vagyis amikor nem állhat rendelkezésre kellő számú s kellő nyelv isme-
rettel rendelkező műfordító. 

Ezzel a helyzettel állottam magam is szemben, amikor a kiválasztott versek 
norvégra fordítása kerül t sorra. A fordítási munkában való részvételhez s ikerül t a 
mai norvég líra néhány kiemelkedő alkotójának érdeklődését fölébresztenem: Astr id 
Hjer tenaes Andersen, Paal Brekke, Ase-Marie Nesse és Knut ödegá rd olyan nevek, 
amelyek már önmagukban is garanciát jelentenek a norvég Petőfi-válogatás nyelvi-
költői színvonalát illetően. Ehhez járul még az, hogy ezek a költők kezdetben ta lán 
inkább csak a kuriózumként, vagy esetleg a magyarság iránti rokonszenvből vál la l -
koztak a fordításra, Petőfinek eddig jobbára csak a puszta nevét ismerve, a m u n k a 
során azonban fokozatosan egyre nagyobb megbecsülést kezdtek érezni Petőf i ember i 
és költői kvalitásai i ránt is. Egyiküket, Knut Ödegárd-t , még egy Petőfi .emléke 
előtt tisztelgő szép vers megírására is megihlette ez, a többiek pedig kivétel nélkül 
hálásak voltak azért az élményért és megtiszteltetésért, hogy Petőfi norvég to lmá-
csolói lehettek. S mindannyian örömmel a jánlkoztak föl a magyar l íra esetleges 
további norvégiai megismertetése szolgálatára is. Ennek igénybevételére egyébként 
már a következő év folyamán sor kerül majd, azzal az antológiával kapcsola tban, 
amelyben az Adyval kezdődő modern magyar l írát szándékozom bemuta tn i . 

A teljesség kedvéért hozzá kell még a föntiekhez azt is fűznöm, hogy a nyers-
fordítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó szóbeli magyarázataim és útmutatásaim 
mellett támaszul fölhasználtuk a nyugati nyelveken már föllelhető Petőfi-fordítá-
sokat is, elsősorban az utóbbi évek során készült németeket, de időről időre s jobb 
híján a zömükben elavultnak tekinthető múlt századi skandináv és angol válto-
zatokat is. 

Mind a rendelkezésünkre álló idő szűkössége, mind pedig az úgyszintén szűkös 
anyagi keretek amellett szóltak, hogy a lefordításra kerülő versek száma alacsony 
legyen, de annál gondosabban — nem is válogatott, hanem egyenesen mérlegelt! 
Hetekig tartó szűrőmunka nyomán végül mintegy hatvan vers marad t előttem, min t 
elengedhetetlenül szükségesnek látszó. A gyűj teménybe a felének volt hely. A ki-
húzásokat olykor szinte behunyt szemmel kellett elvégeznem. Legfőbb e lvként ké t 
dolgot ta r to t tam folyton szem előtt: egyrészt, hogy minél sokoldalúbban mutas sam 
be Petőfit, a legjellegzetesebb versekkel képviseltetve fej lődésének minden lényeges 
időszakát; másrészt, hogy a norvég nyelvi és kul turál is akuszt ikát is folyton f igye-
lembe vegyem a döntéseknél. Eleve nem választhat tam tehát azokat a verseket , 
amelyek megértéséhez és átérzéséhez olyan mér tékben hiányzanak a norvég olvasó 
tárgyi, történelmi és kultúrgeográfiai ismeretei, hogy hiányukon csak oldalakra rúgó 
lábjegyzetekkel lehetne úgyahogy segíteni. Más Petőfi-versek pedig, melyeket köl-
tészetünk jeles alkotásai között tar tunk egyébként számon (s magyar fül le l- lé lekkel 
hallgatva r á j u k : joggal!), kertelés nélkül k imondva gyengéknek, rosszaknak, köz-
helyszerűeknek, olykor egyenesen elriasztóaknak hatot tak az északi nyelvi köntös-
ben, az itteni költészeti hagyományok közegében. Néhányukat , így a Nemzeti dalt is, 
ennek ellenére besoroltam a kötetbe. Ezeket az alkotásokat azonban a kötet tuda to-
san hosszabb lélegzetűre méretezett bevezetőjében tényleges összefüggéseikbe helyez-
tem bele. Bevezetőm egyébként nem csupán Petőfi emberi és költői fe j lődésének r a j -
zát adja, hanem a korabeli Magyarország és Duna tá j szociális és tör ténelmi hát-
terét is. 
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Sok, Magyarországon szerkesztett, idegen nyelveken megjelentetett, s általában 
a Corvina Könyvkiadó által nyugati nyelvterületeken piacra vitt szépirodalmi gyűj-
teményünknek igen gyakran az a legnagyobb hibája, olykor végzetesnek mutatkozó 
tévedése, hogy a magyar irodalomtörténet értékrendjét és a magyar olvasó lélek-
rezdüléseit figyelve válogatja össze anyagát — a külföld számára! Emiatt odáig me-
rek menni, hogy egyenesen leírjam: Budapesten egyszerűen nem is lehet igazán jó 
angol, francia, német stb. nyelvű gyűjteményeket szerkeszteni, mivel az adott 
budapesti válogatószerkesztő a magyar, s nem annak a másik, idegen világnak az 
ízléskörében, érzelmi, fogalmi és nyelvi közegében él. Kultúránk azonban hiába 
európai, s költészetünk is hiába éri el a világszínvonalat, de facto lényegbeli különb-
ségek mindig létezni fognak a más kultúrákkal és irodalmakkal történő egybe-
vetésnél. 

E különbségekből adódnak a Petőfi-versek norvégra fordítása során alkalmazott 
kompromisszumok is. Annak az eldöntése azonban, hogy a sok irányba húzó szem-
pontokat figyelembe véve készült norvég nyelvű Petőfi-válogatás jónak vagy gyen-
gének minősítendő-e, már nem az én dolgom, aki a könyvnek szerkesztője, váloga-
tója, előszóírója, sőt részben fordítója is voltam. Készülése során számtalanszor 
örvendhettem nyelvi és képi telitalálatoknak, de tudomásul kellett olykor vennem 
az eredeti szövegének reménytelen elszegényedését is, zömben olyankor, amikor a 
magyar szöveg vagy lírai kép, sajátos történelmi vagy földrajzi háttere folytán, 
egyszerűen nem közölhet érdemlegeset az északi tájak emberével. Személy szerint 
azonban az a meggyőződésem, hogy a szép és ízléses kiállítású első norvég nyelvű 
Petőfi-könyv nem lesz méltatlan 150 éve született nagy lírikusunkhoz. Jeles norvég 
fordítóinak igyekezetében nem volt hiány. A fordítógép szolgai szerepétől idegen-
kedve fordításaikkal a norvég nyelv törvényeihez alkalmazott, s a norvég kultúra 
és költészet előzményeivel összefüggésben álló norvég Petőfit teremtettek. A kötet 
címéül egyik legfilozofikusabb verse, a Világosságot! címét választottam, s a cím-
lapon, melyről Petőfi színes arcképe tekint ránk, innen a norvég cím: Det má 
bli lys! 

A Norvég Kultúrtanács (Norsk Kulturrád) ezer példányt vásárolt meg az első 
kiadásból, s e példányokat a közkönyvtáraknak ajándékozta. 1973 januárjától nem 
lesz többé egyetlen olyan norvég közkönyvtár sem, melynek polcán nem állana ott 
a mi Petőfink! 

Az áldozatkész kiadásért és a Petőfihez méltó szép kiállításért az oslói Gylden-
dal Norsk Forlagot illeti a köszönet. 

S E G E S V Á R 
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KOZMA DEZSŐ 
(Kolozsvár) 

Petőfi-kultusz a romániai magyar irodalom 
első éveiben 

Köztudomású: a romániai magyar irodalom kialakulásában elsősorban Ady 
öröksége jelentett elhatároló ösztönzést. A nagy költőelőd mindenki t megigézett, aki 
tollat vett a kezébe. „ . . . Tőled jöttünk, utódaid vagyunk" — í r ja Bárd Oszkár Ady 
Endréhez című versében. Egy 1921-ben megjelent Szentimrei-cikk szerint kevesek-
nek adatot t meg a bűvköréből való szabadulás képessége, és még nehezebb azok-
nak, akik ar ra vállakoztak, hogy folytassák. 

És sorolhatnám a vallomásokat, amelyek mind arról tanúskodnak, mennyi re 
szüksége volt a formálódó romániai magyar i rodalomnak a nagy hagyományokra , 
biztos (vagy biztosnak vélt) támaszra. 

Adyhoz viszonyulni, állást foglalni mondhatni kötelességnek számított abban az 
időben (de még később is). És nemcsak költő számára. Az évekig tartó, m a j d ú j r a -
éledő Ady-viták bizonyít ják: i rodalmunk egészének ügye lett Ady költészete. Mint 
Ligeti Ernő írta húsz év távlatából: irodalmunk háborgásai mögött mindig ott kísér-
tett Ady szelleme. S halá lának ötvenedik évfordulóján lá tha t tuk : ott kísért még 
ma is. 

Szükséges erre legalább emlékeztetni már csak azért is, mer t a romániai Petőf i -
kultusz nem szakítható el az Ady-örökség ápolásától; a költői magatar táson túl-
menően, fokozott társadalmi és politikai állásfoglalást k ívánt meg mindket tő írótól, 
kritikustól egyaránt. 

Petőfi megidézésére első kínálkozó alkalom a romániai magyar i rodalomban a 
költő születésének századik évfordulója, az országszerte megrendezett — mindenek-
előtt a segesvári — Petőfi-emlékünnepségek. 

A hazai Petőfi-kultusz első fellobbanása ez a centenárium, és akárcsak Ady 
életművének megítélése, a Petőfi-örökség értelmezése nem volt egyöntetű m á r kez-
dettől fogva. 

Hogy mennyire nem volt az, elég egy-két megnyilatkozást szemügyre venni. 
A Pásztortűz 1921. évfolyamában Reményik egyértelműen — és egyoldalúan — 

úgy idézi Petőfi költészetének nemzeti szellemét, mint e l íra legátfogóbb sajá tossá-
gát: „Idézem Öt. Nem a demokrácia bajnokát, nem a világszabadság ka toná já t , nem 
a szerelem ezerhúrú lantosát, nem természet festőtől utol nem ért festőjét . Azt 
idézem, aki mindezekben benne van és mindezeken túlnőtt, aki mindezek ál tal meg-
nyilvánult és mindezek mögött áll: a magyar Költőt" (1921. II. 711.). Tormay 
Cécile azokkal vitatkozik az Ellenzékben, akik Petőfi internacionalizmusáról beszél-
nek (1922. dec. 24.), Borbély István 1925-ben Kolozsvárt megjelentetet t magyar iro-
dalomtörténete szerint Petőfi nagysága mindenekelőt t a nemzeti szellem diadalra 
jut ta tásában nyilvánul meg, az Erdélyi Irodalmi Szemle (1924) pedig azért ír el-
ismerően Berzeviczy Albert olasz nyelvű Petőf i - tanulmányáról , mer t a szerző a 
„mai modern internacionalistákkal és kozmopolitákkal" ál l í t ja szembe Petőfi t . 

Persze távolról sem szeretném közös nevezőre hozni ezeket a szándékukban és 
színvonalukban is különböző írásokat, pusztán azt k ívántam előtérbe állí tani, ami 
közös bennük. 

Az évfordulón rendezett, több ezres tömegeket megmozgató ünnepségek még 
inkább színvallásra késztetik íróinkat, kr i t ikusainkat . 

A Keleti Újság cikkírója azért nincs megelégedve a segesvári emlékünnepély 
programjával, mert az előkészítő bizottság nem gondoskodott arról, hogy Petőfi 
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szellemének megidézésében kellő szerepet vállalhassanak a. romániai magyar írók 
(1922. jún. 21.); a Napkelet Ady Petőfi jét mu ta t j a fel példaként : tíz nappal az 
ünneplés előtt Ady Endre Petőfi Sándorról címmel részleteket közöl Ady ismert 
Petőfi-tanulmányából, polemikus hangú bevezetővel. „Benne vagyunk a Petőfi-
esztendőben. A politika beragadta a maga érdeklődésének körforgásába Petőfi emlé-
két és avatat lan kezek ácsolják is már a segesvári ünnep állásfáit. Ökörsütés és 
lovas bandériumok között két apród vezeti Ámort,- akit szíven szúrtak keresztül, 
mintegy jelképezve a hacacáré lelki rugóit. Petőfi meg nem értésének nagy ünne-
pére készülünk és felet te érdekesnek t a r t juk elmondani, mi, hogy mennyire más a 
mi Petőfink, mint az övék. Ady Endre Petőfi nem alkuszik címmel írt évekkel 
ezelőtt egy nagyobb tanulmányt. Időszerűnek ta r t juk Ady Endre e tanulmányából 
vet t néhány megrázó erejű megjegyzésén keresztül bemutatni olvasóinknak, hogy 
hogyan nézzük a költő Petőfit, szemben azokkal, akikről mindent el lehet mondani, 
csak azt nem, hogy költők és ért ik az irodalom való szívverését" (1922. júl. 20.). 
A Keleti Újság egyetértéssel idézi a Napkelet néptestvériséget szolgáló Petőfi-emlé-
kezését, annak bizonyítására, hogy a nagy költő „nem szűkíthető le a mindennapi 
polit ika kicsinyes bizalmatlanságai közé". Szentimrei szintén a Keleti Újság hasáb-
jain mondta el aggályait. íme néhány sor a lap 1922. július 8-i számában megjelent 
cikkből: „Olvasom, hogy Segesvárt az országos Petőfi-ünnep rendező bizottsága 
egész vasárnap, délelőtt és délután fu r t ülésezett, hogy kimódolja a hónap végére 
tervezett Petőfi-ünnepségek programját . Aztán olvasom a programot is, amit egész 
napos izzadás u tán összehoztak, és nem tudom visszaparancsolni a felháborodás 
spontán előretörő érzését." 

Mi az, ami nem tetszett Szentimreinek? 
Az irodalmi színvonal, a kegyeletsértésig menő szürkeség, a dilettáns vidéki 

tanárnők ünnepi versei s a „lebírhatatlan impotenciák" szereplési ambíciója. Cikkét 
figyelmeztetésnek szánta, nehogy az erdélyi magyar kultúra olyan szegénységi bizo-
nyítványt állítson ki saját magáról, hogy ú jabb száz évig legyen miért szégyenkezni. 
„Mert eggyel tisztában kell l ennünk: itt nem az ősidők óta szokásos népünnepélyek, 
zsákbafutások és lepényevések száztizenkilencezredikét kell megrendezni, hanem ün-
nepet, mely méltó a halhatat lan ünnepelthez." (A cikk címe is ironikus, a szerzők 
műsorbeharangozását idézi: A „szokásos zene és énekszámok".) 

Szentimrei egyébként már akkor tervezi a. Vasárnap Petőfi-számát, s a többi 
között Benedek Eleket- kéri fel (akit ekkor még személyesen nem ismer) közreműkö-
désre. Július 23-án már így ír Kolozsvárról a nagy mesemondónak: „A Petőfi élet-
rajz-részletet köszönettel vettem. Igyekezni fogok egy szép és mutatós Petőfi-számot • 
összehozni, mer t szándékom a Segesváron összegyűltek között nagyobb propagandát 
csinálni a Vasárnapnak." A Csalogányok és pacsirták, néhány emlékező cikk és 
Goga egy verse olvasható az ünnepi számban. (Ez utóbbit a román költő Petőfi 
iránti tisztelete viszonzásául közli a lap.) 

A július 30-án és 31-én megtar tot t segesvári emlékünnepély első napján, több 
ezres tömeg előtt, a meghívott kulturális intézmények képviselői (Dózsa Endre, Sán-
dor József, Makkai Sándor, Benedek Elek) mondtak emlékbeszédet, dalegyletek meg-
zenésített Petőfi-verseket adtak elő, a Kisfaludy Társaságot képviselő Szabolcska 
Mihály pedig elszavalta Petőfi-ódáját , A második nap irodalmi matinéra kerül t sor 
egyik étterem kerthelyiségében: a kiváló szavalóművész, Tessitori Nóra Petőfi-ver-
seket szavalt, ma jd Paál Árpád, Csergő Tamás, Halász Gyula és Nyírő tar tot tak 
előadást. 

Tanulságos fellapozni a közzétett tudósításokat. Az Ellenzék például csak a 
hivatalos beszédekből közöl, azokból is kihagyja a segesvári seregszemle legidő-
szerűbb tanulságait, ezzel szemben a Keleti Újság a jelen társadalmi-nemzeti törek-
véseivel kapcsolja össze a. múltidézést, amikor így ír: „A tragikus végű csatatéren 
ismét találkozott a három nemzet, de nem fegyverrel, hanem dallal, békességgel, 
egymástbecsüléssel" (1922. aug. 1.). Ugyanebben a számban olvasható Goga alábbi 
üdvözlő távirata is: 
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Bánffyhunyad 
„Későn kapva becses meghívásukat, mélyen sajnálom, hogy az ünnepé -
lyen jelen nem lehetek. Kívánom, hogy mindnyá junk felett bontsa ki 
szárnyát Petőfi szelleme, enyhítve nemes dalaival a beteg ember iség 
sebeit és vezetve minket egy lépéssel közelebb a világszabadsághoz és 
testvériesüléshez, melyért ő küzdött és .elvérzett. Goga Octavian." 

Szentimrei Jenő a Vasár7Mi.pban főleg annak örül, hogy azok az erdélyi írók, 
akiknek eddig csak a „lelkeik" (az ő szava) találkozhattak, most személyesen is 
megismerkedtek egymással. (Maga Szentimrei is ekkor találkozott először Benedek 
Elekkel.) 

A következő hetekben, hónapokban megjelent, Petőf i t idéző közleményekből, 
tanulmányokból csak egy-kettőt ragadtunk itt ki. 

Eddig is láthattuk, a Keleti Űjság és a Napkelet azok a lapok, amelyek Petőf i 
„nemzeti forradalmiságát" á tmenetnek tekintik Ady szociális for radalmisága felé. 
A Keleti Újság egyik cikkírója ilyen értelemben fűz kri t ikai megjegyzéseket Kristóf 
György Petőfiről tartott, Petőfit és Adyt szembeállító egyetemi előadássorozatához. 
A lap egyik legjobb tollú és legtermékenyebb publicistája, Paá l Árpád Petőf i 
eszmevilágát taglalva annak időszerűségét állítja előtérbe. Az 1922. december 31-i 
szám első oldalán a „népsorsok" költőjét, a népit és nemzeti t egységben lá tó költőt 
idézi meg: példaként a jelen számára. Más szóval: történelmi következetességet k é r 
számon a Petőfi-értékelésektől. Petőfi költői hi tval lásának megértését és vál lalását . 
Azt szeretné, ha saját kora megérezné — és jól érezné meg — Petőfi korának v a j ú -
dásait, ha a múlta t nem bevégzett, lezárt korszakként becsülnék meg az emlékezők, 
mer t a „népszabadságért való jóslás"-nak Petőfi kora nem azért adott hangot, hogy 
„a mai kor visszaroskadjon kevesebb levegőjű jövendőbe". („Petőfi szellemének a 
kirobbanása nemcsak figyelmeztető e visszaroskadás ellen, hanem egyúttal bizo-
nyíték is arra, hogy ilyen visszaroskadás csak ideiglenes hul lámzás lehet, de jöven-
dőbeli életúttá nem válhat ik") M a j d így folytat ja: „Ha már az ő korszakáig a nép-
sorsok felgyülemlése az ő szabadságszavát tudta hozni, akkor az azóta is gyűlt nép-
sorsoknak immár még többet kell hozniok." Petőfi nemcsak a népi és nemzet i fe l -
szabadulás gondolatát kell hogy jelentse, hanem az összemberi felszabadulást , s 
ezzel együtt az elfogultságok kölcsönös feloldását is. „Mikor százéves távolságba 
visszanézünk, ennek a szellemnek a születésére, é reznünk kell, hogy az ő szabad-
ságeszményében nem a múlta t nézzük, hanem a ragyogó, biztos jövendőt. Mikor 
benne a korszellem kirobbanásának emberiségi nagyságát és magasba érkezését 
csodáljuk, akkor nem is a száz év előtti időkbe fordulunk vissza, hanem önkénte-
lenül hitet vallunk az emberiség nagyságáról és magasba érkezéséről. És ha ladunk , 
mindnyájan haladunk ama nagyság és magasság felé" — fejezi be a múlt és a jelen 
nemes törekvéseinek találkozását sürgető eszmefut tatását . 

Néhány Petőfi-méltatás külön kiadványként is megjelent. 
Benedek Elek az i f júságnak szánja 1922-ben kiadot t munkájá t , a gyermekkor tól 

a csatatérig követve nyomon Petőfit . Gyulai nyomán, főleg a népköltőt idézi, a 
meghitt, hangú lírikust. Számára is Petőfi: népköltő. De forradalmi költészetéből 
többet meglát, mint annak idején Gyulai, az utolsó időszak verseit nem szakí t ja el 
a forradalmi tettektől („Élete és költészete még szorosabban összekapcsolódik"); sőt 
k imondja : Petőfi ál lamforma-eszménye a köztársaság. (Petőfi. Dicsőszentmárton, 
1922. A méltatás utóhangja a segesvári ünnepségen elmondott beszéde.) A korabel i 
saj tó külön érdemként emlegette műfaját , a sokakhoz szólás igényét. 

Csergő Tamás a Petőfi-ünnepség irodalmi mat iné ján elmondott igényes esszé-
jében a költői én felől közeledve az életműhöz, az egyéniség „kibontása" a l ap ján 
kísérli meg kijelölni helyét a magyar lírában. „Petőfi Sándornak se rokona, se őse, 
se utódja nincsen a magyar irodalom tör ténetében: egészen izolált é le t je lenség s 
túlerős egyéni vonásokkal elhatárolt művészi tehetség." Kipányvázott lé leknek ne-
vezi, aki számára a másként látott valóság jelentette az első költői élményeket , 
ezért tekinti a Horváth János-féle lírai szerepjátszást a „lírai lélek tu la jdonának" . 
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Nem véletlen, hogy a Felhők „lelki elborulásait" a „legsúlyosabb Petőfi-problémá"-
nak érzi, olyan rej te t t válságnak, amelybe kevés Petőfi-kutató mer t bepillantani 
(Petőfi. Marosvásárhely, 1922.). 

A tanulmány egyoldalúságai, tévedései ma különösen nyilvánvalók, nem szabad 
azonban megfeledkeznünk arról, hogy szempontja — a lélektani igény — meglehe-
tősen újszerűnek számított abban az időben a romániai magyar Petőfi-értékelők 
körében. Mint ahogy, filozófiai-esztétikai alapvetése miatt , Bartók György munká ja 
(Petőfi lelke. Bp. 1922.) is figyelmet érdemel; még ha vi táznunk is kell nem egy 
tételével. És még tanulságosabb újraolvasni Benedek Marcell egyik cikkét a Ke-
leti Újságban, hisz épp Petőfivel példázza, milyen fogyatékosságai vannak a ro-
mániai magyar i rodalomkri t ikának: „Nálunk már szembetűnő az, hogy élmény és 
műalkotás között minden költőnél egy rejtelmes, önmaga előtt is homályos folyamat 
játszódik le s e fo lyamat megértéséhez még csak közelebb sem jutottunk, ha ki-
indulópont já t megismertük" (Az író személyisége és a kritika. Keleti Űjság, 1922. 
okt. 29.). 

A két világháború közti i rodalmunk ismert publicistája, Krenner Miklós a 
különböző „pólusok" egymást kiegészítő egyensúlyát keresi Petőfi életművében. 
Az Aradi Kölcsey Egyesület kiadásában megjelentetett Petőfi-pályaképében meg-
kísérli egyszerre lát tatni a nemzeti költőt és az egész emberiség költőjét („legma-
gyarabb" és „legemberibb", „magyar lélek" és „világlélek"), a végtelen ideálok és 
a magyar realitások lírikusát, a néplélek és a világirodalom kiváló alkotóinak 
ismerőjét. Népi osztálytudat, nemzeti szabadság és világszabadság eszméje szintén 
kiteljesítői egymásnak, kortól és egyéniségtől meghatározottan: „Az kétségtelen — 
ír ja —, hogy világhite, ahogy ma mondják, világnézete akkor lett teljes, mikor 
minden tar ta lék nélkül belevágtatott korának eseményeibe. [ . . . ] A forradalmi ver-
sek a legegyénibbek, és ha Petőfinél helye lenne a szónak, azt lehetne mondani, 
legigazibb kinyilatkoztatásai." 

A forradalom napja inak művészét és politikusát egynek mondja, fe l tűnő azon-
ban, hogy Az apostol forradalmiságának mélységét nem érti. Szélsőséges indula-
tokból nőt t alkotásnak nevezi, s csak a nyugodt epizódokat érzi megkapónak, azo-
kat a helyeket, amelyekben „a sötét szenvedélyt felderíti egy-egy lírikus részlet". 
Érdekes módon, Adyval a Felhők-ciklus Petőfi jét rokonítja, e versekből áradó 
keserűség, illetve a helyenkénti szimbolizmus a lap ján (Spectator [Krenner Miklós]: 
Petőfi. 1922.). 

Az Ellenzék cikkírója szintén az egyetemesség felé tágí t ja Petőfi eszmekörét, de 
olyan egyetemesség felé, amely a „nemzeti egyéniség" színeit ju t t a t j a kifejezésre. 
Tehát ez utóbbi válik jellegmeghatározóvá (1922. nov. 5.). 

A Petőfi forradalmiságával foglalkozó írások közül végül említsük még meg 
Iosif Popovici egyetemi tanár Petőfiről írott 27 oldalas füzetét, amely a szerelem 
és a demokrácia világirodalmi rangú költőjével aka r j a megismertetni a román 
olvasót. íme néhány kiragadott, de jellemző mondata: „Petőfi a szabadságnak volt a 
hőse. A lelke a demokratikus és köztársasági eszmék fészke volt. [ . . . ] A szabad-
ságért vívott eszményi harca a dolgozók társadalmi emancipációját jelentette, a 
dolgozók felszabadítását a nyomorból és az igazságtalanságból" — olvassuk a román 
nyelvű méltatásban (Alexandru Petőfi. Bucure§ti, 1923.). 

Talán nem kell mondanom, hogy e rövid áttekintés inkább csak jelzése a kiala-
kuló hazai Petőfi-kultusznak, felvillantása annak, amit Petőfi öröksége születő 
irodalmunk számára jelentet t az első esztendőkben. 

S hogy a Petőfi-hagyomány miként, milyen társadalmi, történelmi és műve-
lődési körülmények között éledt fel az ezutáni években, évtizedekben — az külön 
(több) t anu lmány . tárgya lehetne. 
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Egy szabadságharcos emlékünnepe 
A közelmúltban Bécsben íolytatott kuta tómunkája során figyelt föl az alábbi c ikkre 

Varga Lajos, a szegedi egyetem docense. Az Arbeiter-Zeitung 1899. augusztus l - én kö-
zölte az í rást ; Petőfi halálának 50. évfordulóján bátran leplezve le a forraidalmár 
költőt elhallgató osztrák polgári sajtót, de a Petőf i szellemét meghamisí tó magya r 
nacionalizmust is. (A szerk.) 

Egész Magyarországon ünnepélyesen megemlékeztek tegnap Petőfi Sándorról, a 
magyar nép legnagyobb költőjéről, aki ötven évvel ezelőtt, 1849. július 31-én, a 
segesvári ütközetben életét adta a szabadságért. A könnyen felszítható magyar lel-
kesedés ezúttal a legméltóbb tárgyra lelt. Petőfi alkotásaiban népének legszebb 
tulajdonságai nyilatkoznak meg: egy a maga természetességében élő népnek a sza-
badsághoz és a függetlenséghez való ragaszkodása és korlát lan szenvedélyessége az 
európai kultúreszménnyel olvad itt össze. Ez a zseniális i f jú , akinek ereiben a m a -
gyar vér szláv vérrel keveredett, életének alig huszonhat éve a la t t Georg Büchner re 
emlékeztető lángolással olyan pályát futot t be, amely ha lha ta t lanná teszi őt nem-
csak sa já t nemzete előtt, hanem a világirodalomban, a szabadság eszméjéér t küzdő 
egész emberiség előtt is. Egy mészáros és egy paraszt lány gyermeke volt, s a ba l -
sorssal, az elnyomó rendszerrel és a legkeserűbb ínséggel vívott elkeseredett küz-
delemben energiája és szenvedélye révén a legnagyobb megtiszteltetést nyer te el, 
amelyben egy embernek osztályrésze lehet: népének szeretetét és tiszteletét. Élete 
a demokrácia igazságát példázza, s a demokrácia vé r t anú ja lett a harcmezőn. 

Petőfi Sándor magyar költő volt, s ez a tény — tekintet tel szlovák, ill. szerb 
származására — ékes bizonyítéka a modern soviniszta f a j i fan tazmagór iák ostoba-
ságának. Nála a nemzeti sajátosság nem jelent egyet a korlátozottsággal és a kor -
látoltsággal. A szabadság i ránt érzett szeretetét, amelyről lángoló da lokban és k a r d -
dal a kezében tet t tanúbizonyságot, nem lehet a n n a k a szűk látókörű nacional izmus-
nak a korlátai közé szorítani, amely manapság a polgárságot mindenüt t bűvkörében 
tar t ja . Az a f iatal republikánus szabadság, amelynek védelmében a f ia ta l köl tő-
őrnagy elesett, csak egy része volt annak a nagy demokrat ikus mozgalomnak, 
amely a század közepén az európai népeket áthatot ta . Magyarország ha rca a r eak-
ciós Ausztria és orosz segítőtársa ellen a világszabadságért vívott harc volt, s m i n t 
ahogy Freiligrath lázban égve követte f igyelemmel az utolsó szabadságharcosok 
hőstetteit a Tisza mentén, ugyanúgy Petőfi szabadságeszménye is az á l ta lános e m -
beri birodalmába emelkedett , s mint a világszabadság énekese, ő va lamennyi a sza-
badságot és a szabad művészetet szerető népé és emberé. 

Minderről azonban a tegnap tartott ünnepi beszédekben nem sok szó esett. 
Az a magyar polgárság, amelynek Petőfi eszméivel és tetteivel az ú t j á t egyengette, 
szereti ugyan a nemzeti nagyságnak és e nagyság előharcosainak külsődleges kul -
tuszát, de óvakodik attól, hogy megzavarja azt a kényelmes kompromisszumot, ame-
lyet a Petőfi által halálosan gyűlölt hatalmakkal kötött. Arcpirulás nélkül al igha 
tehetné fel magának azt a kérdést, hogy hogyan tel jesí tet te a költő következő 
parancsát : 

Ha férfi vagy, légy férfi, 
Függetlenségedet 
A nagy világ kincséért 
Áruba ne ereszd. 
Vesd meg, kik egy jobb falatért 
Eladják magokat. 
„Koldusbot és függetlenség!" 
Ez légyen jelszavad. 

A polgárság és a nemességnek az a része, amely 1848-ban oly bá t r an harcolt a 
magyar szabadságért, felhagyott azóta az idealizmussal. A „koldusbotot" k izsákmá-
nyoló profi t tal cserélte fel, s abban az elnyomó rendszerben, amelytől a magyar 
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nép tömegei, a munkások és a parasztok senyvednek, a parancsoló és a haszon-
élvező szerepét tölti be. így a nagy költő életműve a hivatalos ünnepségeken el-
torzítva és meghamisítva kell hogy megjelenjék. A nép azonban hű emlékezéssel 
kitart költőjének igazi alakja melleit. Évekig nem akarta elhinni halálhírét, s mint-
hogy tetemét nem találták meg, úgy vélte, Szibériába száműzték őt — így terem-
tette meg annak idején a német néphit a Kyffhauserről és császáráról, a papok 
nagy ellenségéről szóló mondát. Ma azonban újra dúl az a harc, amelyben a költő 
elesett, A világszabadságért a nemzetközi szocialista munkásság küzd, s azoknak a 
magyar szociáldemokratáknak, akik tegnap hatalmas menetben vonultak Petőfi 
emlékművéhez, sokkal több joguk van Petőfihez, mint a szószátyár burzsoáknak. 

Petőfi évfordulójáról nemcsak Magyarországon emlékeztek meg. Egy olyan 
zseni, egy olyan szabadságharcos, mint amilyen ő volt, az egész világé. így a Német 
Birodalom különböző pártjainak újságaiban is lendületes méltatások jelentek meg 
a költőről. Ausztriában azonban egyetlenegy lap sem emlékezett meg róla. Azok az 
újságok, amelyek egyébként hasonló jelentőségű magyarországi eseményeket több 
hasábos cikkekben tárgyalnak és rendkívüli irodalmi érdeklődést mímelnek, egyet-
lenegy sort is sokallottak a legnagyobb magyar lírikus ünnepére. Ennek az okát nem 
nehéz megtalálni. Ez a régi osztrák szolgalelkűségben, a „fentiek" megsértésétől 
való félelemben keresendő. Hiszen ez a Petőfi nemcsak hogy illojális verseket írt, 
de olyan dolgokat is elkövetett, amelyek a büntetőtörvénykönyvbe és az „osztrák" 
hagyományba ütköznek. Hiszen a magyar demokráciának Ausztria és orosz szövet-
ségese ellen vívott harcában esett el! Ez a magatartás megfosztja őt egy olyan 
sajtó elismerésétől, amely gyávaságában csak olyan szabadságharcosokat és szabad-
ságharcokat mer dicsérni, amelyek színtere messze esik a fekete-sárga határoktól 
és akiknek a dicsőítése „mértékadó helyen" nem kelt megbotránkozást. 

(Arbeiter-Zeitung, Bécs, 1899. aug. 1.) 
Fordította: KANYÓ ZOLTÁN 

BEM SZOBRA PETŐFI SZÜLŐHAZA ELŐTT 
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VÁRADI STERNBERG JÁNOS 
(Ungvár) 

Apokrif orosz Petőfi-versek és szerzőik 

Petőfi oroszországi népszerűségének egyik kevésbé ismert jelensége a neki t u l a j -
donított versek kérdése. Ennek fel tárása figyelmet érdemel nem csak az emlí te t t 
szempontból, de Petőfi eltűnésével kapcsolatban is. 

Az 1870-es években bukkant fel először a magyar költő szibériai raboskodásá-
nak alaptalan verziója, amelyet századunk 30—40-es éveiben ú j r a nagy l á rmáva l 
tá r tak az olvasóközönség elé. Ekkor „döntő bizonyítékként" előkerültek a költő 
ismeretlen s magyar eredetiben tényleg nem létező rabság idején írt versei. 

Illyés Gyula í r ja le Petőfi-könyvében, hogy miként „ingott" meg jómaga is, az 
egyik, 1936-ban megjelent álhír nyomán, miszerint „egy szibériai f a luban írásos 
adatokra bukkantak" Petrovics Sándorra vonatkozólag. „Azonnal í r tam egy orosz 
írói egyesülethez, diplomáciai testületekhez fo rdu l tam: derítsék ki, mi igaz ebből, 
szerezzék meg, juttassák el hozzánk azokat az iratokat, minden sort, ami at tól a 
Petrovics Sándortól há t ramaradt , hátha magyar betű is akad köztük, há tha vers is 
akad köztük, mer t leghívebben a vers u tán á l lapí thatnánk meg, valóban Petőf i él t -e 
ott; a vers a költő legbiztosabb személyi igazoló irata". 

A Szovjetunióból kapott válaszból az tűn t ki, hogy „a múlt század második 
felében valóban terjesztettek kéziratban oroszul olyan forradalmi Petőfi-verseket , 
amelyeknek nincs magyar eredetije". De végül az is kiderült , hogy „ezeket orosz 
forradalmárok írták, s az akkor már Oroszországban is ismert magyar köl tő nevét 
csak álnévként, fedőnévként ír ták — mintegy engesztelésként, vagy tán k ih ívásként 
— verseik alá". 

Illyés megállapítása helytálló és információit csak két részletben kell korr igál -
nunk. A rendelkezésünkre álló anyagból ugyanis kitűnik, hogy a for rada lmi versek 
nem a múlt század második felében, hanem a századforduló idején je lentek meg, 
és ezek között nem szerepelnek kéziratban ter jesztet t költemények. Mindenesetre az 
1959-ben kiadott „Volnaja russzkaja poezija vtoroj polovini X lX-veka" (A XIX. 
század második felének szabad orosz költészete) című m a j d kilencszáz oldalas gyű j -
teményben, amely tartalmazza a kéziratban ter jesztet t verseket is, Pe tőf i - vagy 
neki tulajdonított) anyag nem szerepel. Ugyancsak nem ta lá lhatók ilyen versek a 
„Revolucionnaja poezija" 1890—1917 (Forradalmi költészet 1890—1917) című 1954-ben 
megjelent kiadványban sem. 

Radó György kéziratos bibliográfiájában, amelyben a magyar irodalom orosz-
országi elterjedését térképezte fel, nyolc verset sorol fel, amelyek Petőfi neve ala t t 
jelentek meg különböző orosz kiadványokban, de eredet i je nem ismeretes. 

íme jegyzékük időrendi sorrendben: 
1. „Podruge" (Barátnőmnek). M. N. fordítása. „Gyelo", 1875. 9. sz. 
2. „Ja vigyél no s z n y e . . . " (Álmomban megláttam). O. M. fordítása. „Vjeszt-

nyik Evropi". 1885. 11. sz. 
3. „Ja pomnyu vecser blagodatni j" (Az a békés e s t e . . . ) . 1891. 44. sz. 
4. „Ja árfoj bül sz naborom sztrun mqgucsim" (Erősen hangzó h á r f a voltam). 

N. Novics fordítása. „Peterburgszkaja zsizny". 1899. 378. sz. 
5. „V izgnanyii" (Száműzetésben). L. Medvegyev fordítása. „Nabl judatyel" . 

1891. 2. sz. 
6. „Bojevaja peszny" (Harci dal). Sz. Travinov fordítása. „Russzkoje bogatsztvo". 

1901. 10. sz. 
7. „Mogila bojca" (A harcos sírja). K. Barhin fordítása. Obrazovanyije. 1902. 

11. sz. 
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8. Ne bugy ja jevrejem (Ha nem lennék zsidó). L. Jaffe. Grjaduscsee. Sztihotro-
zenija. (A jövő. Versek) című kötetben. Grodno, 1902. 

Részletesen csak a forradalminak nevezhető versekkel foglalkozunk, s ilyenek-
nek nevezhetők a 3., 7. és 8. szám alat t felsoroltak. A többiekre vonatkozólag fel-
ada tunkat csak általános megjegyzésekre korlátozzuk. 

Az 1. számú vers, amely a Gyelo című pétervári folyóiratban jelent meg, nem 
vonatkoztatható Petőfihez, akinek a neve itt nincs is feltüntetve. A kilenc versszak-
ból álló mű címe alatt „Sz vengerszkego" (Magyarból) szavak állanak. Különben a 
Gyelo a 70-es évek folyamán igen sok Petőfi-tolmácsolást közölt — az ismert haladó 
költő — Konsztantyin Seller-Mihajlov tollából. 

A 2. számú vers M. O. névjegy alatt meglapuló „fordítója" Olga Mihajlovna 
Csjumina, aki később Petőfi több versét tolmácsolta, és a Petőfi Társaság tisztelet-
beli t ag jává választotta. A költőnő a megnevezett folyóiratszámban két Petőfi-verset 
közölt. Az első a „Ha az isten" címűnek pontatlan tolmácsolása, a második, amint 
D. Zöldhelyi Zsuzsa megállapította, „alighanem az »Apostol« és más Petőfi-művek 
sugallotta" átköltés. Ezekre a fordításokra felfigyelt a magyar—orosz irodalmi kap-
csolatok lelkes művelője, Szabó Endre, aki felvilágosítást kért a szerkesztőségtől a 
fordításokkal kapcsolatban. A válaszban Csjumina mentegetőzik, Petőfi f rancia át-
ültetőjére, Coppéera hivatkozik, aki leközölt egy hasonló verset. (Lásd: D. Zöldhelyi 
Zsuzsa. Szabó Endre, az orosz irodalom magyar népszerűsítője. Tanulmányok a 
magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből. III. köt. Bp., 1961. 147—148.) 

A 4. és 5. számú versek címükből ítélve nem politikai versek szövegei, nem 
áll tak rendelkezésünkre. Különben az Erősen hangzó há r f a voltam című vers „for-
dítója" Nyikolaj Nyikolajevics Bahtyin ismert orosz irodalmár (fedőneve: N. Novics), 
aki az 1897-ben kiadott „Magyarszkije poeti" című magyar versgyűjteménynek a 
szerkesztője volt. 

A 8. szám alatt fel tüntetet t vers „fordítója" Lev Boriszovics J a f f e (1875—?) 
grodnói származású költő, több zsidó tárgyú mű szerzője, a század elején megjelenő 
tizenöt kötetes „Jevrejszkaja Enciklopédia" munkatársa . 

Időrendben az első politikai ta r ta lmú vers az 1891-ben napvilágot látott „Szám-
űzetésben". Szerzője Lev Mihajlovics Medvegyev (1865—1904) költő, és gyerekeknek 
szánt művek szerzője. A folyton anyagi gondokkal küzdő írónak már diákkorában 
kellemetlenségei voltak a hatóságokkal. A moszkvai egyetemen filológiát és jogot 
hallgató Medvegyevet 1887-ben kicsapták és két évre a Kaukázusba száműzték. 
Hazatérése u tán a moszvai Gyetszkoje cstenyije (Gyermekolvasmányok) című folyó-
iratnak a munkatársa, amelynek gondozásában két verskötete látott napvi lágot 
1895-ben Miczkiewicz „Krími szonettjei"-t fordí t ja le, miután lengyel származású 
feleségétől e lsa já t í t ja a nyelvet. 

Egyik jó ismerőse Ivan Alekszejevics Belouszov (1863—1930) népi származású 
költő, aki Petőfi népszerűsítőjeként is tevékenykedett, visszaemlékezéseiben „szelíd 
és derék" embernek nevezi Medvegyevet, aki „őszinte hűséget tanúsított az iro-
dalom iránt". 

Azonban versünk szerzője, aki, mint említettük, állandó pénzhiánnyal küzdött, 
úgy látszik, nem tulajdonítot t különös jelentőséget annak, hogy melyik kiadvány 
közli le műveit. A Péterváron kiadott „Nabljudatyel", amelyben a Petőfi nevével 
jelölt vers megjelent, kimondottan reakciós és sovén színezetű folyóirat volt. 

A három strófából álló versben a Kaukázusban eltöltött idő keserűsége, az 
önkényuralmi rendszer iránti tiltakozás hal la t ja magát. 

A költő élettársával együtt dél kék ege alatt keres menedéket, mer t észak honá-
ban, ahol „szerettek és szenvedtek a szülőföld sorsáért és becsületéért", csak „nél-
külözés, bánat és megpróbáltatás" jutott osztályrészül. A kérdés, hogy „miért?" nem 
segít, mint ahogy a nap ragyogása nem helyettesítheti számukra a sötét éjt . De a 
költő kész mindent megbocsátani: „az elnyomást, a rosszat és az igazság meggyalá-
zását is", ö idegenben vár megértést, itt telnek el m a j d napja i szerény boldogság-
ban és munkában, és innen küldi halála előtti utolsó búcsújá t hazájának. 
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A vers mindent megbocsátó, engesztelődő szellemével szöges el lentétben áll a 
nagy magyar forradalmár-költő harcos lírájával. Azonban az észak honában u ra l -
kodó zsarnokságot leleplező költemény nem jelenhetett meg a korabeli orosz szerző 
műveként, s ezért kellett az elismert és ekkor már népszerűségnek örvendő külföldi 
költő neve, amely ezúttal nem váltotta ki a cenzúra ellenvetését. 

1901-ben a pétervári l iberális-narodnyik színezetű „Russzkoje bogatsztvo"-ban 
látott napvilágot Sz. Travinov „Harci dal"-a, amelyet ugyancsak Petőfi neve jelzett . 
Talán éppen ez magyarázza meg, hogy a vers az 1905—1907-es for radalom ide jén 
igen népszerű volt. Ehhez tudni kell, hogy az ekkor megje lent for radalmi vers és 
dalgyűjteményekben szerepeltek igazi Petőfi-versek is. Így az 1906-ban Moszkvában 
kiadott „Pesznyi borbi" (A harc dalai) című kiadvány két apokrif Pe tőf i -köl temé-
nyen kívül tar ta lmazta „A kutyák dalát", „A farkasok dalá t" és a „Magyar i f j a k -
hoz" című verset. Az első két Petőfi-vers (az apokrifokkal együtt) szerepelt a 
Péterváron 1906-ban megjelent „Volnyica" (Szabadság) című kiadványban is. 

Különben a „Harci dal" még néhány, 1905—1907-es években kiadott gyű j t emény-
ben, sőt még egy 1919-ben Petrográdon megjelentben is szerepelt. 

Ami a szerzőt illeti, igen keveset tudunk róla. Mindössze még annyit , hogy 
atyai nevének kezdőbetűje „A", és hogy a korabeli sa j tóban (amelyben eléggé r i t -
kán lépett fel) Sz. Sz. Orlov fedőnevet is használt. Azonkívül az is ismeretes, hogy 
a Péterváron 1905-ben kiadott „V grozu" (Viharban) című gyűj teményben ő szere-
pelt még egy verssel. 

Maga a „Harci dal" művészi szempontból jelentéktelen. A dagályos szólamokat 
laposan és eléggé kezdetlegesen megfogalmazott gondolatok kergetik, s ezekből 
nyilván az elszántság dicsőítése, a világosság és a sötétség közötti harc eszméje 
voltak összhangban a forradalmi tömegek hangulatával . 

Mind művészi, mind tar talmi szempontból is jelentősebb alkotás vol t a h a r -
madik: „A harcos s í r ja" című forradalmi vers. 

A Péterváron megjelenő „Obrazovanyije", amelyben a vers először lá to t t nyom-
dafestéket, a századforduló legjelentősebb és egyben egyik leghaladóbb i rodalmi 
folyóirata. Állandó szerzőgárdájához tartoztak a kor kiváló írói és költői (Vikenti j 
Vereszajev, Ivan Bunyin, Leonyid Andrejev, Alekszandr Blok, Valeri j Br juszov és 
mások), szerkesztőségében és munkatársai között megta lá l juk Lenin akkori és ké -
sőbbi harcostársait (Anatolij Lunacsarszkij, Vaclav Vorosszkij, Vladimir Boncs-Bru-
jevics), és később a lap leközölte Lenin egyik jelentős m u n k á j á t (Az ag rá rké rdés és 
Marx kritikusai). A vers szerzője az odesszai származású Konsztantyin Boriszovics 
Barhin 1906-ban egy bibliai t é m á j ú versciklussal szerepelt egy ottani szépirodalmi 
gyűjteményben. Mint az egyik helyi gimnázium tanára és az „Odesszkije novosztyi" 
(Odesszai újság) munkatársa , ő ismert személyiség volt a városban. Később részt 
vet t a szovjet pedagógia, szervezésében, és a moszkvai Narkomprosz (Közoktatási 
népbiztosság) munkatársaként éri utol 1937-ben a halál . 

A „Harcos s í r ja" Barhin egyetlen forradalmi tárgyú költeménye. Nyi lvánvaló 
a közelség Petőfi forradalmi lírájához, amelyet a szerző bizonyára ismert. Azonban 
a vers motívuma nem lelhető fel Petőfi a lkotásaiban: 

Ellentől kínzottan, rabláncon, 
A hős lezárta szemeit, 
S a zsarnok ujjongott: nem látszott 
Sírhalmon kívül semmi itt. 

Az eszme véle nem veszhet el, 
Rajta nem fog a zord halál, 
Űj bajnok kél új harcikjedvvel, 
S a holt harcos helyére áll. 

El, kétség! Társaink halála 
Int épp: a> győzelem közel, 
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Egy lépést sem tehetünk hátra, 
Utunkat sírhant állja el. 

(Balla László fordítása) 

A „Harci dal" ugyancsak jelentős népszerűségnek örvendett az 1905—1907-es 
forradalom idején. Az ekkor megjelent forradalmi vers- és dalgyűjtemények közül 
hét tartalmazta ezt a művet, de szerepelt egy szovjet kiadványban is (Pered rassz-
vetom. Szbornyik revolucionnich peszeny i sztihotvorenyij. — Hajnalhasadás előtt. 
Forradalmi dalok és versek gyűjteménye. Moszkva, 1920). 

Petőfinek tulajdonított művek megjelenése és elterjedése specifikus orosz jelen-
ség, amely az országban uralkodó despotikus rendszer s az őt kiszolgáló cenzúra 
sajátos szülötte. Ugyanakkor ez visszatükrözi a magyar költő népszerűségét világ-
szerte és Oroszországban is. A nagy népi forradalom közeledtétől terhes viszonyok 
között, valamint a viharos 1905—1907-es években Petőfi alkotásainak és nevének a 
kisugárzása tevékeny részecskéje az események súlya alatt felrázkódott orosz köz-
tudatnak. 

A Petőfi neve alatt megjelent orosz versekről elmondottak újabb adalék a nagy 
magyar költő világirodalmi ú t ja történetéhez. Ennek egyik sajátos, de mindenkép-
pen figyelemre méltó oldalhajtása — az apokrif orosz Petőfi. 



I L L Y É S G Y U L A 

Turisták 

„Emlékszel, öregem, a Földrészre, mely elveszett? 
Mi láttuk még az Atlantiszt, a Szigetet 

és népeit! Hogy jártak föl-le gondtalan 
— Krúdy, Babits, Karinthy — milyen gondtalan 

vitáztak; főt ráztak; nevettek 
és aztán — egy percbe se tellett — 
víz alá tűntek nyomtalan." 

Mindezt mindinkább úgy beszélem, 
hogy meg-megkérdem önmagam: 

„hát mi, ma, itt. .. ?! — micsoda földrészen, 
lenti-e, vagy fönti mély-világban 

járunk ingerült és vidám vitákban —?" 

— Pompei, Herculanum — ez nekem 
míg lépdelem, 

ez a város, mely lent van s mégis idefent! 
Csak nézem a sok poklok-járta utcát 

s bennük a sok turistát, 
ezt a sok hangos idegent. 

A járom ablakából 

Az én szemem még járásáról megismeri, ki cammogott egy életen át 
ökrös fogat előtt, januárból februárba, februárból márciusba, március-
ból ... és így tovább. Főleg hátulról nézve hat ez csöndesítően a szívre: 
nem is lesz olyan nehéz az az út, csak használjuk jól mind a négy lá-
bunk, halálig. S tudjunk bólogatni a járom ablakából — hova is? Leg-
alább a szomszéd ablak felé. 
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Ö D O R L Á S Z L Ó 

Áprily 

A nyugalom terített asztalát 
tálaltad elénk tálalod 
minden szavaddal verseddel 
égi szárnyas állatot 

A világ megkövült üvöltő 
hang volt a vég körülötted 
Benned akkor kelt fel a vágy 
hogy a fény sebeit bekötözzed 

így lettél eleve-összezúzva 
roncsólhatatlan béke 
eleve-lemondásban a 
biztató rend szó-menedéke 

Hegeid vigyázó gyászban 
őrzi fekete álom 
Hegyeid szárnya Európa 
már mögöttünk világol 

1972. november 14. 

V Á R I A T T I L A 

Szegbe-sikoltó 

1 

Mint szegbe-sikoltó fűrész foga, 
így törik szét az indulat, 
amellyel téged bántalak, 
s ha magam ellen indulok, 
(legalább ez legyen jogom) 
mért állsz elém? 

(Csillagot olvasnék szoknyád egén, 
elcsúszok szavaid hűvös-haván, 
esendők eshetnek csak 
ekkorát.) 
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Indulat-kergetősdi, érzelem-bújócska, 
hóvirág-havazás időtlen időktől, 
pipacs-parázs színre nincs mivel gyújtsalak. 
Mondatom hínár, szeme békalencse, 
fülem búgó kagyló, azt ha meghallgatnád, 
más zúgást hallhatnál odabentről. 

(Holt-tengerem szigetén fúj a szél, 
nincs már élő fa, csak élő gyökér. 
Gyöngyhomok szavaim megkötik 
csonkított akácok gyökerei.) 

Bennem nincs soha csend, benned sem lehet, 
töröld meg tengeri-sóspárás szemedet. 

2 

Madarak csapongó riadása 
s vízbe fúló tengerek utolsó hullámai 
élnek az agyamban: 
képletek és lehetetlenek. 

Ezt nem értenéd? 
De hát a nyelv, nemcsak törvény, 

parancs vagy igehordozó. 
Játszótárs! ö a hunyó, vagy épp te keresed 
az egymástól messzire elbújt szavakat: 
láb = lép, 
vád = véd, 
árt = ért. 
Játszom, nem ártok, 
s ha értelmed bevádol — téved. 
En játékom nem védem ellened. 

Nézd: torkom s tüdőm átlátszó üvegéből 
hogy buzog a szó, a gondolat feléd. 

3 

A gyermekkor ösvényeit reggel 
az órahúzóval felcsavarom. 
Hallod? ketyeg a kenyérjegy, húsjegy, 
s a sohasemvolt játék kismozdonyom. 

Homlokom mögött gond ketyeg, 
a számlap alatt megszámlált évek. 
Ketyegnek a lyukas cipők, 
a rongylabdák és a vereségek. 



Emlékek ülnek az időben, 
ágatlan fán kopogó harkály, 
szúette vágyaimat nézi, 
a pusztulás kis országútját. 

Forradalmas-emlékek gyűlnek, 
tisztulnak tanok és hiányok. 
Ami eltelt, már fölcsavartam, 
ami eljöhet — arra várok. 

4 

Ülhettem volna csendben és kövéren, 
nézhettem volna át a rács fölött, 
rázhattam volna csörgőt, de felálltam, 
és járni kezdtem még idő előtt. 

Fogták kezem, azt hitték, elesek, 
álmavirág-arcom csipkedték kedvesen. 
Öntyöm-pöntyöm — makogtak hülyeséget, 
mondták: a ló nyerít, a bárány béget. 
Öntyöm-pöntyöm: a rosszat megverik. 
Öntyöm-pöntyöm: a jókat szeretik. 

5 

Hallod, hogy csörtetnek a törvény-sűrű cserjén 
hulló makkra az éhes vadkanok? 
S még hány szörny! Szárnyas és víziállat, 
négyszemű ember, háromlábú ló. 
Nem hallhatod, és behunyom szemem, 
nehogy tisztásom szélére érve 
téged érjenek. 

Gyökérujjaimmal nem kötöm kezed. 
Jó így veled, ha magamban vagyok, 
a gondolatok altamirai barlangjában 
eszméim kőbaltájávál 
egyedül harcolok. 

Ne félts, ne védj saját magamtól. 
Bennem a világok 
(sivatagok, olvadó jégvirágok, 
kölyökköröm tollseprű szárnya, 
a gondolat örök népvándorlása, 
és öncsonkító_ gyík-eszmék, tanok 
a lehetetlen, az álomjövendő, 
a komolyság s a komolytalan játék) 
úgy ülnek, mint ágon a virág: 

nászban a széllel, 
mely majd elsodor. 



,,Szeressétek és énekeljétek dalainkat!" 
G O N D O K ÉS EREDMÉNYEK 

A R O M Á N I A I MAGYAR D A L O S K U L T Ú R Á B A N 

1972 áprilisában Tavaszi szél vizet áraszt c ímmel kétszáz, válogatot tan szép m a -
gyar népdal jelent meg a bukarest i Kriterion Könyvkiadónál . Ez a kisalakú, zseb-
ben hordozható népdalgyűjtemény, melyet összeállítója, Almási Is tván f ia ta l kolozs-
vári zenefolklorista szakszerű magyarázatokkal, a magyar népzene legjel lemzőbb 
tulajdonságainak bemutatásával látott el, a nap ja inkban ú j virágzásnak indul t 
romániai magyar zenei művelődés fontos eseménye. Az elődnek vallott, A mi dalaink 
nevet viselő if júsági daloskönyv először 1936-ban látot t napvilágot. Nyolc esztendő 
alat t nyolc kiadást ért meg. Példányszáma megközelítette az ötvenezret, a közre-
adott dalok pedig az első kiadástól az utolsóig hetvenről kétszázharmincra szaporod-
tak. Nyomában a népdalok szeretetére nevelő egészséges daloskultúra bontakozot t ki. 
A történelmi változások azonban nem engedték beérni A mi dalaink gyümölcseit . 
Az 1950-es években érvényre jutot t művelődéspolitika mind a román, mind a m a -
gyar nemzetiségi iskolákból száműzte az ének-zene oktatást . Todufá neves r o m á n 
zeneszerző mondotta nemrégiben erről a korszakról: „E korlátozások e redménye-
képpen ál l í that juk, hogy tanulóif júságunk gyakorlati lag nem énekel" (Igaz Szó, 1970. 
9. 445.). Ezért akár címe is lehetne az Almási szerkesztette kötetnek a mot tóul 
választott Kalevala-strófa utolsó sora: „Ideje volna énekelni." Ma m á r ugyanis 
nyilvánvaló, hogy a zenei anyanyelv megtanulása és ápolása tá rsadalmi igénye a 
romániai magyaroknak. Amint egy közelmúltban lezaj lot t vita is tanús í t ja , a nép-
dal és az általános zenei művelődés iránti érdeklődés megélénkült . 

A Művelődés című folyóirat tavaly októberben közölte Balázs Árpád — h a j d a n 
Zilahon élt — nótaszerző néhány dallamát. Ezért bukarest i A hét éles hangú 
glosszával rótta meg (1971/48.). De nem maradt annyiban a dolog, mer t közbelépett 
a „magyar nótá"-nak nevezett műdal t védelmező zilahi olvasó, akinek a levelét 
viszont a hetilap zenei rovata nem hagyhatta szó nélkül. így pa t t an t ki A hét 
hasábja in a „nótapör". 

A romániai viszonyokat nem ismerő csodálkozhat azon, hogy Erdélyben, a 
magyar népzene kincsesbányájában a népdalért a műda l ellenében kell vitatkozni. 
Pedig Kallós Zoltán, a magyar folklór egyik legfrissebb eseményének, a mél tán 
csodálatot és elismerést kiváltó Balladák könyvének, a gyűjtője, éppen a kiadó t iszt-
viselőinek kételkedésére vett magnetofonszalagra tucatszámra szebbnél szebb éne-
kelt balladákat . Csak néhány szakmabeli tud ja , hogy a városok tövében is milyen 
ér tékekre lelhet. A Bartók óta oly gyakran emlegetet t „tiszta forrás" közvetlen közel 
fakad. Legtöbben azonban a megszokottság közönyével és süket fül lel mennek el 
vasárnap délutánonként a kolozsvári „cselédkorzón" éneklő-táncoló széki leánykák 
mellett. „A mi dalaink"-at éneklő nemzedék nagyon szűk réteg marad t . 

Nehéz a vi tában pontosan eligazodni. Akik szót kaptak, mind egyetér tet tek 
abban, hogy a zenei anyanyelv alapja a népdal, és a „magyar nóta" — egynéhány 
kivételével — értéktelen. A vitázok talán azon a ponton oszthatók mégis két t á -
borra, hogy az egyik fél, a mai romaniai zenekul tura allapotát f igyelembe véve, 
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pusztán az anyanyelven éneklést is — legyen az akár műda l — előrehaladásnak 
ta r t ja , a másik fél szigorúbb, ennyi engedményt sem tesz. A vita nagy szenvedéllyel, 
olykor éles hangon, sőt türelmetlenül zajlott. Az álláspontok védelmében mindenek-
előtt részletes zenei-zenetörténeti érvelés folyt, egyben azt is bizonyítván, hogy az 
olvasó hiányolja az efféle ismereteket. Akadt, aki tudományos értekezéssel vete-
kedő hozzászólással bizonyította, mennyire silány és ízlésromboló a „magyar nóta" 
da l lama és szövege. Mások igyekeztek a megbecsülésre méltó „java réteget" kivá-
lasztani. Volt olvasó, aki az a lkotmányra hivatkozott, mer t állampolgári és nem-
zetiségi jogaiban érezte magát sértve a műdal t „bántó" zenekritikusok írásaitól. 
Társa a román televízió és a budapesti rádió műsoraira, mint tekintélyekre hivat-
kozott. Egy nagyüzem főmérnöke ezeket í r ta : „Hogyan szeressék sokan a népdalo-
kat , amikor keveseknek van szerencséje, hogy egyáltalán megismerhessék azokat?!" 
(1972/15.). Végül is a ma jdnem három hónapig húzódó eszmecserének az volt a leg-
nagyobb eredménye, hogy évtizedes mulasztásokra derült fény. Amit eddig csak a 
legjobb szakemberek tudtak, az most a javítás-pótlás sürgetésével együtt széles 
publicitást kapot t : nagyon sokan vannak, akik elsősorban a népies műdal t fogadják 
el zenének, és a legnagyobb gond a korszerű zenei nevelés hiánya. „Van-e nálunk 
általános zenekultúra? Hümmögő igen a v á l a s z . . . " „Kielégítő-e az azt megalapozó 
általános zeneoktatás? Erre már csak fejcsóváló »távolról sem«-mel felelhetünk." 
„Népdalalapú-e zenekultúránk? Még nem" — rajzolta föl a kérdéskört L. Bakk 
Anikó zenepedagógus (1972/12.). Az egyik főokot pedig Márkos Albert zeneszerző-
tanár mondotta el: „Jóllehet a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban 
több tárgyat taní tanak magyar nyelven is, mégsincs kellőképpen biztosítva annak 
a lehetősége, hogy a magyar anyanyelvű hallgatók szervezett formában ismerked-
hessenek meg a magyar folklórral, s ennek révén zenei anyanyelvünkkel, az anya-
nyelvre épült kórus reper toá r ra l . . . " (Korunk, 1972/5. 746.) 

Az ismertetet t vi tának előzményei is voltak. A romániai magyar saj tóban 
két-három éve szaporodtak meg a népdallal és az anyanyelvi zenekultúrával kap-
csolatos írások. 1969-ben kisebb vita zajlott le az Ifjúmunkás című hetilapban, mely-
ből egyértelműen leszűrődött, hogy sürgősen szükség van népdalgyűjtemények ki-
adására. Az igény kielégítése többfa j ta u ta t talált magának. Néhány megyei műve-
lődési ház élve kiadói jogával, dalosfüzeteket jelentetett meg. Marosvásárhelyen 
középiskolás diákok friss gyűjtéseit, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön zene-
tanárok gyűjteményét tették közzé. Ezek a példaadó kiadványok azonban szűk kör-
ben ter jedtek, nem kerültek könyvesboltokba. Szélesebb rétegekhez szólnak a népi 
kultúrát jelesen ápoló Művelődés „Vadrózsák" rovatában hónapról hónapra meg-
jelenő dalok, a parasztság het i lapjának, a Falvak Dolgozó Népének és a megyei 
lapoknak a „népdalos oldalai". Az utóbbiak bizonyítják, hogy nemcsak a székely 
megyékben van anyag dalosfüzetek megjelentetésére. A jubileumi Bartók-évben 
szinte minden folyóirat és lap megragadta az alkalmat, hogy a nagy zeneszerző 
emlékének tematikus különszámot szenteljen. Az Igaz Szóban jelent meg a f iatal 
zeneszerző-nemzedék tehetséges tagjának, Szabó Csabának elvi fontosságú tanul-
mánya, amely a zenei anyanyelv ügyében zászlóbontás-értékű cselekedetté vált 
(1970/9. 443—449.). 

Mindez már önmagában jelentős eredmény, de igazi értelmet a párhuzamosan 
föllendülő kórusmozgalommal együtt kapott. A kórusok sorsa sok hasonlóságot és 
azonosságot muta t a népdaléneklésével. Nem egy hetven, nyolcvan, sőt annál is 
több éves múl t ra tekint vissza. Az első világháború után megalakult Romániai Ma-
gyar Dalosszövetségnek virágkorában több min t kétszáz énekkar volt a tagja. 
A szövetség a második világháború u tán fölvette Bartók Béla nevét, de a zene-
kultúra egészét érintő káros intézkedések megszüntették működését. Ma ismét 
egyre gyakrabban hivatkoznak sikeres munkájá ra . Emléke leginkább a dalostalál-
kozókon támad föl. A találkozók megrendezésében a Nyárád mentiek voltak az 
úttörők, 1971 őszén két év alat t már ötödszörre gyűltek össze. Példájukat követték 
a Kis-Küküllő mentiek, sőt az idén tavasszal Egerbegyen nyolc, Kolozsvár környéki 
kórus remélhetőleg ú j találkozó hagyományának alapját vetette meg. De nemcsak 
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a falvakon találnak egymásra az énekelni szerető emberek. Egy esztendő leforgása 
alatt Románia olyan távoli pont jain alakult , illetőleg ú j r a megalakult városi magyar 
énekkar, mint Brassó, Máramarossziget, Temesvár. Fölélednek a ha jdan i da l á rdás 
szokások. Sok helyen ú j r aava t j ák a számos találkozót megjár t , fé l tve őrzött zászló-
kat. Egyes énekkarok „átmentet ték" az érdektelenség évein a régi szervezeti hagyo-
mányokat, maguk választják vezetőiket és ügyeik intézőit, a- karnagyot, az elnököt, 
a t i tkárt, maguk döntenek a kórus jelvénye, zászlaja, egyenruhája felől. Áldozat-
készségben, vállalásban nincs hiány, de nem mindig elegendő az együtténeklés sze-
retete, itt is érződik a zenei oktatás h iánya: „ . . . t o v á b b r a is megoldat lan kérdés a 
karvezetők felkészítésének problémája. Ma is lát tuk, milyen kevés közöttük a zene-
szakos tanár . Így nem csoda, hogy a felkészültség sok esetben hiányos. Ha ez a 
lelkesedés, ami itt megnyilvánult, szakmai tudással párosulna, akkor ezek a kó ru -
sok hamarosan el tudnák érni a legjobb országos szintet" — nyilatkozta Szabó 
Csaba az idei Küküllő menti találkozóról (Falvak Dolgozó Népe, 1972. V. 24.). 
A karnagyhián'yon a kolozsvári zeneszerzők és zenetudósok úgy igyekeznek segíteni, 
hogy a maguk költségén vonatoznak és buszoznak ki a közeli fa lvakba a közös 
éneklésre összegyűltek vezetésére és tanítására. A dalostalálkozók műsorain pedig 
egyre nagyobb számban találkozni a romániai magyar zeneszerzők, Bir ta lan József, 
Hubbesz Walter, Szabó Csaba és mások ú j kórusműveivel és népdalföldolgozásaival. 
Egyre többet ír a sajtó a zenei tantervek hiányosságairól és a világszerte e l t e r jed t 
„Kodály-módszer" romániai alkalmazásának szükségéről, amely a zenei anyanyelv 
elsaját í tásában hatékonynak bizonyulván, mind a magyar, mind a román i f júság-
nak gyarapodására válhat. Legutóbb a zeneszerző Nagy István, Kodály kórusa inak 
első és máig legavatottabb erdélyi megszólaltatója, személyes példájával te t t bizony-
ságot mellette (Korunk, 1972/5.). Ügy tetszik azonban, hogy a fe ladatok és lehető-
ségek köre még szélesebb. Nagyon sok községben és városban, ahol évt izedekkel 
előbb volt, ma nincs magyar énekkar. A kórustalálkozók hatósugara — helyi jel le-
gük miat t — szűk, egész nagy vidékek kimaradnak belőle. Még mindig kevés az 
olcsó, könnyen hozzáférhető népdalkiadvány. Nincs a romániai magyar zenekul tú-
rának rendszeres sajtója, hogy csak néhányat említsünk az ú jságokban felvetődöt t 
problémákról. 

„Zenei jelenünk lényegét egyetlen mondatba sűr í the tném: nem é lünk eléggé 
jogainkkal, nem teljesí t jük eléggé kötelességeinket, nem használ juk eléggé a Bar tók 
és Kodály adta nagy a jándékot" — Vermesy Péter zeneszerző fogalmazot t ilyen 
élesen és határozottan (Korunk, 1972/5. 665.). A kibontakozó és egyre gazdagodó 
általános zenei műveltség, a népdal növekvő becsülete, a kórusok szeretete, a zenei 
anyanyelv fontosságának társadalmi szinten tör tént fölismerése mind azt ígérik, 
hogy ha következetesen haladnak a megkezdett úton, hamarosan nem kell m a j d 
ilyen szemrehányó, önkritikus mondatokat leírni. Minden jel a r ra vall, hogy a 
dalosok serege győzedelmeskedni fog. Fogékony lelkekhez szól az óhaj tás , ami 
harminchat esztendeje „A mi dalaink"-ban először és most Almási I s tván gyűj te -
ményében ismét utolsó mondatként elhangzott: „Szeressétek és énekel jé tek da-
lainkat!" 

KOSA LÁSZLÓ 

78 



Népesedési gondjainkról 
HELYREIGAZÍTÁS KOVÁTS ZOLTÁN ÍRÁSÁHOZ 

A Tiszatáj 1972. októberi száma „Népesedési gondjainkról" címmel, Kováts Zol-
tán aláírással cikket közöl. Az eszmefuttatás Fekete Gyula könyvét értékelve ismer-
teti a cikkíró népesedési helyzetünkről alkotott véleményét. 

Miután szerző nem demográfus, az idevonatkozó szakismeretének hiányával 
magyarázható, hogy cikke alapvető tárgyi tévedéseket tartalmaz. 

1. A cikk í ró ja szerint: „ . . . a KSH Népességtudományi Kutató Intézete eddigi 
m a j d másfél évtizedes fennállása során egy alkalommal tett kísérletet arra , hogy 
a tudat i tényezők tendenciájának, hatásának megismerése érdekében lépéseket te-
gyen. Ezt a felmérést 1966-ban készítették." Ez a megállapítás megalapozatlan, mert 
a KSH, valamint az említett Népességtudományi Kutató Intézet a cikkben említett 
1966. évi vizsgálatot megelőzően, illetve azt követően is több vizsgálatot végzett — 
részben a hagyományos statisztikai adatforrásokra támaszkodva, részben speciális 
felvételek keretében — a termékenység alakulását befolyásoló gazdasági, társadalmi, 
kulturális és lélektani tényezők szerepére vonatkozóan. Az idevonatkozó eredmé-
nyeket részben a Központi Statisztikai Hivatal, illetve a Kutató Intézet sorozatban 
megjelent kiadványai, részben a Statisztikai Szemlében, illetve a Demográfiában a 
külön kötetekben közzétett nagyszámú tanulmány publikálta (ezeknek felsorolása 
meghaladná e levél kereteit). 

2. A Magyar Hír lapban megjelent, hivatkozott, cikk a hatvanas évek születési 
mozgalmának felfelé ívelő tendenciájáról beszél. Ennek a cáfolatára cikkíró 1967— 
1971 közötti adatokat közöl, holott közismert, hogy az 1960-as évek nem jelentik 
sem 1970-et, sem 1971-et. Az e téren fennálló tényleges helyzet megítélésénél egye-
dül az élveszületési arány 1960—1969 közötti alakulását mutató idősor adataira 
támaszkodhatunk, amelyek tel jes egészükben alátámaszt ják a cikk erre az időszakra 
vonatkozó utalását. 

Sajátos a cikkíró vitamódszere azért is, mer t ha az általa hivatkozott tanul-
mányt végigolvasta, két hasábbal odébb észlelnie kellett, hogy a születési szám 
alakulását tovább is figyelemmel kísérem, és korántsem állítható, hogy „vastagon 
fog a ceruza". A hivatkozott cikk idevonatkozó részletét idézem: 

„A gyermekgondozási segély bevezetésének évében, 1967-ben a születésszám 
8 százalékkal, 1968-ban további 4 százalékkal emelkedett, 1969-ben pedig lényegé-
ben az 1968-as szinten stagnált. 1970 közepétől 1971 közepéig kisebb arányú vissza-
esés következett be. 1971. II. félévére a születések száma lényegében az 1969. évi 
szinten stabilizálódott." 

3. Azt a Népszabadságban megjelent megállapításomat, hogy soha nem volt 
olyan magas a gyermekes szülők aránya, min t most, az idevonatkozó népszámlálási 
adatok igazolják (lásd az alábbi táblázatot): 

Élveszületés 1000 lakosra 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

14,7 
14.0 
12,9 
13.1 
13,1 
13,1 
13,6 
14,6 
15,1 
15,0 
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A 15 éves és idősebb gyermektelen házas nők az összes házas nők százalékában 

Korcsoport 
(korév) 1930 1949 1960 1970 

összesen 
Ebből: 
30—34 

17,1 18,3 

14,6 
13,5 

15,1 

9,7 

14,1 

7,0 
35—39 10,0 5,9 

A gyermektelenek arányát hagyományosan a 30—39 éves házas nőknél szokták 
mérni, miután az ennél f ia ta labb korcsoportok termékenysége még megközelí tően 
sem befejezett. A témával kapcsolatban még megjegyzem, hogy az 1970-ben e kor -
csoportokba tartozó nők termékenységi periódusa m á r túlnyomórészt az 1956-ban 
bevezetett ú j abortuszrendelkezés utáni időszakra esett. 

4. Cikkíró összetéveszti a gyermektelen családok fogalmát a gyermek né lkül élő 
családok fogalmával. Az első csoportba azok a családok tar toznak, amelyekből nem 
származott gyermek, az utóbbiba azok, amelyek a különböző összeírások időpont-
jaiban nem éltek gyermekeikkel. Ezek azonban többségükben olyan gyermekes csa-
ládok, amelyekből a fe lnőt t gyermekek már eltávoztak. Cikkíró e tá jékozat lanságá-
nak következménye, hogy a népesedési helyzetről alkotott véleményének igazolására 
végső érvként tévesen felhasznált adatokra hivatkozik. 

5. Szerző szerint: „A Népessé'gtudományi Kuta tó Intézet minden eddigi előre-
becslése sikertelen volt, a legutolsó, 1968-ban elkészült távlat i előrebecslést m á r két 
alkalommal kellett módosítani." Mint ismeretes, a népesség-előreszámítás mindig 
egy adott feltételrendszerhez fűződő számítás; fel tételes jellegét minden idevonat-
kozó tanulmány, szakkönyv stb. egyöntetűen kiemeli (ettől függet lenül gyakran 
megtörténik, hogy laikusok — köztük, úgy tűnik, az említett cikk szerzője is — 
e feltételes számítási módszert összetévesztik a jóslatszerű prognosztikai el járással) . 
Éppen a bizonyos mértékig önkényesen választott — al ternat ív — fel té telrendszerek 
állandó revíziójának és korszerűségének az igénye teszi szükségessé, hogy a z adot t 
szükségleteknek (pl. tervezési szempontoknak) megfelelően a népesség-előreszámítá-
sokat, pontosabban az azokban alkalmazott fel tételrendszert időnként módosítsuk. 

A magyar irodalom kelet-európai meghatározottságáról szeretnék szólani, azok-
ról a közös vonásokról, amelyek a mi i rodalmunkat -kul túránkat a ve lünk szomszé-
dos népekéhez kapcsolják, azokról a föladatainkról továbbá, amelyek ebből a meg-
határozottságból következnek. Nem kívánom ezeket a tu la jdonságokat fetisizálni és 
jelentőségüket eltúlozni, de úgy vélem, hogy létezésükkel minden magyar i rodal-
márnak számolnia kell, nem utolsósorban azért, mer t végső soron a Ke le t -Európá-
hoz tartozás szabja meg irodalmunknak a világ i rodalmában elfoglalt helyét is. 
Hiába aka r juk buzgó igyekezettel elvágni az idekötő szálakat, gondolván, hogy csak 
fölösleges tehertől szabadulunk, vállalkozásunk kudarcot fog vallani, m e r t önma-
gunkból adunk föl valamit, lemondunk egy sehol máshol nem létező minőségről, 
elszalasztjuk művészi föl tárásának lehetőségét. 

Nem ú j gondolatok ezek, az előttünk járó nemzedékek gondolkodói közül nem 
egy próbált már változtatni a nyugatra tekintő szem egyoldalú beidegződöttségén, 
elég talán Németh László közeledést sürgető, a szomszéd népek k u l t ú r á j a fe lé h ida -
kat építő vállalkozásaira gondolnunk. A napi- és az irodalmi sa j tóban az utóbbi 
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Kelet-Európa hullámhosszán 
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években is számos cikk hangsúlyozta kul túránk-i rodalmunk kelet-európai kapcsolat-
rendszerének fontosságát, nem egy irodalmi orgánum tett is lépéseket szomszédaink 
értékeinek megismertetésére. Kétségkívül történtek pozitív kezdeményezések — 
mégis mintha mindez légüres térben mozogna. Műveltségünknek még mindig nem 
szerves alkotórésze a szomszédos népek ku l tú rá jának ismerete. Talán azért; mer t 
i t t-ott lappanghat még valami a „kultúrfölény" tudatából; talán, mer t az előző 
korszak kultúrpoli t ikája sajnos nem mindig a legszínvonalasabbakat ter jesztet te a 
szocialista országok szellemi termékeiből; de oka lehet a visszhangtalanságnak, hogy 
a kelet-európai művek népszerűsítése nemegyszer ma sem több frázisok elsorolásá-
nál . Az eredmény annyi, hogy el ismerjük ezeknek a kapcsolatoknak a fontosságát 
a nyilvánosság előtt, belülről azonban vállat rándítunk, ha szomszédaink irodal-
máról van szó. Pedig ha nem hallik el hozzánk a szomszéd népek költőinek, írói-
n a k szava, nekünk sem lehet szemrehányásra okunk a világgal szemben i rodalmunk 
iránt i közömbössége miatt. 

Belgrád, Pozsony vagy Bukarest i rodalmárai t ugyanaz a gond foglalkoztat ja : 
a megszólalás lehetősége az emberiségi hullámhosszon. Érzésem szerint ehhez az 
első lépés az egymás értékeire való ablaknyitás lehetne, hogy üzeneteink kölcsö-
nösen foghatók legyenek legalább a mi szűkebb világunk, Kelet-Európa hul lám-
hosszán. 

A mi irodalmunk felől nézve azért kell a kelet-európai koordináta-rendszerben 
gondolkodnunk, hogy törekvéseink, alkotásaink valóságos értéket kapjanak, hogy a 
nyugat-európai modellen kialakított mérce mellé állítva ne tűn jenek súlytalannak 
vagy mérhetet lennek. Móricz natural izmusát félresikerült vállalkozás Zoláéhoz mérni, 
valóságos dimenziókat akkor kap a móriczi mű, ha kelet-európai rokonai mellett 
vizsgáljuk, ha a kelet-európai paraszti világ mélyrétegeiről hírt adó Reymont vagy 
Sadoveanu munkássága közelébe helyezzük. 

A történeti fejlődés párhuzamosai hasonló szerkezetű szellemi életet alakítot tak 
ki e t á j népeinél. Mást jelent itt az irodalom, mint Nyugat-Európában, mások a 
társadalom elvárásai az írókkal szemben. Nem kívánok itt a közéleti vagy nem 
közéleti irodalom al ternat ívája között választani, annyit szeretnék csak elmondani, 
hogy ezek a di lemmák nemcsak nálunk kerülnek irodalmi viták középpontjába, 
hanem szomszédainknál is. Hasonlóan fordul t velünk a történelem keréke 1945 
után, hasonló módon vetődnek föl ma is ember és társadalom, irodalom és művé-
szet nagy kérdései ezekben az országokban. Korszakos, forradalmi változásoknak 
voltak részesei ezek az országok az utolsó negyedszázad folyamán, olyan emberi 
helyzetek, létállapot-változások kínálkoztak az íróknak, amelyeket csak akkor sike-
rülhetett magas rendű művészetté lényegíteni, ha a más égtájakról kapott korszerű 
formákat anyaguk belső természetéhez idomították. Mennyi tanulságot adha tna 
annak számbavétele, hogy miképpen sikerült a szomszéd népek legkiválóbb alkotói-
nak ez a szintézis. Mint ahogy számos termékeny gondolatot közvetítettek szá-
munkra azok a kelet-európai művészeti-irodalmi áramlatok, amelyeknek sikerült 
elsodorniuk ná lunk az oda nem figyelés gát jai t . Gondoljunk csak a szovjet költők 
ú j hul lámának vagy a lengyel f i lmek hatására. 

Ha jobban ismernénk a kelet-európai írók és költők válaszát korunk és t á r -
sadalmunk olyan kozmikus kérdéseire, mint például ember és természet viszonyá-
nak megváltozása, a humánum és erkölcs perspektívái, a közösségi összetartozás fo r -
máinak átalakulása, bizonyára sa já t törekvéseink és elképzeléseink is plasztikusab-
ban á l lnának előttünk. Nem egy kérdésben segíthetné az ilyen irányú tájékozódás 
az érvek tisztulását itthoni vitáinkban. Egy konkrét példát említenék csupán. Csak 
az utóbbi tíz évben is hányszor lángolt föl ná lunk a provincializmusvita a leg-
különfélébb kérdések ürügyén. Párizsi vagy londoni szemüveg optikáján keresztül 
— burkolt vagy kevésbé burkolt formában — hány sznob minősítette provinciális-
nak szellemi értékeinket. Találhatunk-e pontosabb választ az ilyen megnyilvánu-
lásokra, mint a következő sorok, melyek egy lengyel író tollából születtek: „Akkor 
vagyunk a legprovinciálisabbak, amikor azzal a szomorkás-lenéző hangsúllyal be-
szélünk vagy í runk róla: mennyire provinciálisak vagyunk. Mert a provincializmus 
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l egsa já tosabb vonása a provincia l izmus komplexusa , és c supán Pá r i z sban vagy R ó -
m á b a n vál ik a lengyel igazán provinciál issá, amikor úgy érzi, m i n d e n k é p p e n f e l ke l l 
vi lágosí tania varsói ba rá ta i t arról , hogy lényegében m e n n y i r e p r o v i n c i á l i s a k . . . 
(K. Brandys : Levelek Z. asszonyhoz.) 

Fölada ta ink két fé le természetűek. Az egyik az egymás é rdemi m e g i s m e r é s é r e 
i rányuló törekvések elmélyítése, a laposabb tá jékozódás szomszédaink k u l t ú r á j á b a n . 
Másik fö lada t a személyes kapcsola tok keresése és az ehhez szükséges sze rveze t t 
f o r m á k megteremtése. Nagyobb és hosszabb t ávú m u n k a az első. Tör ténészek szá -
m á r a evidencia e re jű a megál lapí tás , hogy szomszédaink i smere te né lkü l m a g u n k a t 
sem i smerhe t jük . Nem így v a n ez i rodalmároknál . Vi lágirodalmi o l v a s m á n y a i n k 
között nem megfelelő a ke le t -európai művek a ránya , a nagy nemzet i i r o d a l m a k a t 
f o l y a m a t u k b a n is i smer jük , a szomszéd népek i roda lmi te rméséből csak egy-egy 
m ű v e t csupán. Pedig a lehetőségek a d o t t a k a megismerésre , hiszen a ke l e t - eu rópa i 
i roda lmak leg java — sok esetben elsősorban a nemzet iségi magya r i r o d a l m a k n a k 
köszönhetően — magyaru l is hozzáférhető . 

Személyes ismerkedésre, ta lá lkozásokra is sokkal kedvezőbbek a lehetőségek, 
min t ta lán bá rmikor a tör ténelemben. J á r j u k Kele t -Európá t , s zabadságunka t a b o l -
gár tengerpar ton , a lengyel vagy a szlovák T á t r á b a n tö l t jük . H a z a j ö v ü n k ané lkü l , 
hogy t u d n á n k az ottani kul turá l i s élet eseményeiről, az i roda lom vagy a m ű v é s z e t 
k iemelkedő tel jesí tményeiről . Pedig a közömbösséggel e lsősorban m a g u n k a t r öv id í t -
j ü k meg, különösen akkor , amikor v á r h a t ó a szocialista országok közöt t a k u l t u r á l i s 
csereforgalom növekedése. 

Ügy tetszik, ennek gyakorlat i és távolabbra m u t a t ó lehetőségeit , j e l en tőségé t 
n e m érzékel jük megfelelően Magyarországon. Ped ig a kölcsönös megi smerésé r t , a 
közeledésért közös a felelősség. K e r e s n ü n k kell a ta lá lkozások lehetőségeit , a z i n t e r -
nacional izmus gyakorlat i megvalós í tásának módozatai t . T u d j u k , hogy é lnek m é g e l -
fogultságok egymás i rán t ná lunk is, szomszédainknál is. Néhányszor t r a g i k u s a n 
szembekerü l tünk a tör ténelem fo lyamán , az e lkövete t t h ibák alól sem az egyik , 
sem a más ik fe le t n e m lehet fö lmenteni . Az előí téletek á rnya i feszé lyezhet ik a z 
e lő t tünk j á r t nemzedékeket , n e k ü n k viszont a t á r sada lmi rendszer és t áv la t i cé l -
j a ink közössége könnyít i dolgunkat . M e g kel lene t e remten i a közös asz ta lhoz ü lés 
a lkalmai t , a szocialista országok f ia ta l íróinak, köl tő inek szimpozionját , f i a t a l m ű -
fordí tók konferenc iá já t . Gondolni lehetne a f i a t a l nemzedék fo lyói ra ta inak , k i a d -
ványa inak együt tműködésére . 

Tenniva lónk van tehá t bőven : sürgető gyakor la t i lépések és s z e m l é l e t m ó d u n k 
megvál toztatása . Nem já ra t l an ú ton kel l e l indulnunk, e lődeink hosszú so ra vá l l a l t a 
Magyarországon a szomszédos vagy a velünk együt té lő népek k u l t ú r á j á n a k n é p -
szerűsí tését Kazinczy Ferenctől József Attiláig, hogy csak ké t k i eme lkedő ú t j e l ző t 
emlí tsünk. Sz imbólumnak pedig az t a koszorút t ek in the t j ük , amelye t P e t ő f i e m l é k -
m ű v é r e küldöt t a ké t v i lágháború között a szlovákiai Sar lós-mozgalom, m e l y e t a 
ke le t -európai népek nemzet i színei é s az ezeket összefűző vörös szalag dísz í te t t . 

KISS GY. CSABA 

(Fiatal kritikus munkatársunk 1972. szept. 16-án az írószövetség Kisz-szervezete hatvani 
tanácskozásán mondta el a fönti gondolatokat.) 

82 



SÜKÖSD MIHÁLY 

Öneligazító 

— Ez a könyv tanulmánygyűj temény? 
— Inkább válogatás. 
— Milyen mércével? 
— Mai világképem és ízlésem szerint közhasznú, olvasható írásokat vet-

tem számításba. A rendelkezésre álló anyagnak kevesebb, mint a felét. 
— Mi indokolja egy ilyen könyv megjelentetését? 
— A tanulmányok kapcsolódása, a kötet egysége. 
— És azt mi biztosít ja? 
— Például, hogy a tanulmányíró némely m ű f a j b a n járatos, másokban 

biztosan nem. 
— Tehát állítólag ér t a regényhez, esszéhez, dokumentumprózához: erről 

ír. Mihez nem é r t? 
— Elhagytam minden, költészettel foglalkozó tanulmányomat. Holott Blake-

ről, Hölderlinről, Blokról volt szó. 
— Mint zsengéket? 
— Rosszabb a kép. Aki azokat a tanulmányokat írta, nem tudta, mi a 

feladata. Nem a versről, a vers jelentéséről és megjelenési alakjáról, hanem 
a versíró magatartásáról és külső körülményeiről értekezett, esetleg látvá-
nyosan. 

— Akkor még szépen írt. Üjabb tanulmányaira ezt nem lehet ráfogni. 
— A fiatalember tíz-tizenöt éve, példaképei nyomán a svungos stílusával 

gondolkodott. Azóta igyekezett leszokni róla. Fontosabbnak t a r t j a közlésének 
t án szürkébb, görcsöltebb, de viszonylag pontos megfogalmazását. 

— Nem a szociológiai tájékozódás stiláris ár ta lma ez? 
— Ha ártalom, nem ok, legfeljebb fejlődési következmény. Nem vagyok 

szociológus, készültségem esetleges, amire a társadalomtudományból szüksé-
gem volt, í róként tanul tam meg. Hatásos ellenszer a gondolkodási impresszio-
nizmus, a stiláris ötletrakétázás ellen. 

— Tehát át í r ta a régibb szövegeket? 
— Ahol csak érdemes volt. Valamennyi i t t szereplő tanulmányt többé-

kevésbé átdolgoztam. , 
— Vitatható eljárás. 
— Szerintem tárgyilagosan önjavító. Bírál juk felül egykori önmagunkat, 

mentsük belőle a használhatót. A könyv temat iká ja viszonylag egységes; le-
gyen egységes a hangja, szemlélete is. 
! — Ahhoz túl nagy időszakot fog át. 

— Amikor első tanulmányaimat fogalmaztam, közvetlenül 1956 után, 
könnyű és nehéz volt a dolgom. Mögöttünk az ötvenes évek elszigeteltsége, 
amögött a Horthy-időszak sivataga. Semmit sem ismertünk; némely témákról 
én egy hajszállal többet tudtam, mint mások. Megtisztelő, nyomasztó feladat 
volt magyarul az első nagyobb tanulmányt írni Fitzgeraldról, Faulknerről, 
másokról. Tanulmányt és ismeretterjesztő előadást, húsz oldalon, egyszerre. 
Ma, amikor örökségünk fehér foltjait ' nagyjából eltüntettük, amikor egy 
átlagegyetemista jóval többet tud, mint az akkori kezdő tanulmányírók: e 
regi írások gondolati közlését árnyalni, formai-sti láris a lak já t javítani illett. 

| .— És az eklektikus mesterei? ő k e t hogyan tüntet te el? 

Egy világirodalmi tárgyú tanulmánykötet előszava. 
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— Nem kívántam eltüntetni, együttes hatásukat sosem szégyelltem. Ko-
rábbi írásaimban nem nehéz felfedezni Szerb Antal, Halász Gábor, a fiatal 
Németh László egy-egy kedvenc ötletét, stiláris fordulatát. Újabb ösztönzői-
met magam se találom, a tanítvány talán fejlődött azóta. A kötet összeállítá-
sakor a legfurcsább, váratlan tapasztalat: Lukács György rejtett, de állandó 
jelenléte. Az ő hatásától, úgy látszik, az sem szabadulhat, akit soha senki 
nem sejtett Lukács-tanítványnak. Egyetemistaként hónapokig birkóztam A rea-
lizmus problémáival, tizenöt év múlva a nagy Esztétikával; jó lett volna 
mindenestül elfogadni a tételeit, de nem sikerült. Lukács szuggesztivitását 
bizonyító paradoxon: áttételes hatása nemzedékem tanulmányíróinál éppen 
akkor érik be, amikor a szűkebb Lukács-iskola hovatovább annyi ágra osz-
lik, ahány eredeti tagot számlált. 

— Még nem mondta ki az esszé címszavát. 
— Főként szeméremből nem. Pályafutásom kezdetén az esszé polgári 

bomlásterméknek minősült, ma a Mikiegér ollózó életrajzírója is esszéistának 
hirdeti magát. Feledve, hogy esszét Montaigne és Bacon írt; aztán Marx, a 
Bonaparte Lajos brumaire tizennyolcadikájába. Mielőtt esszét mondunk, tanul-
mányozzuk — szerényen, a hasznosítás szándékával — elődeinket. 

1972. október. 



Fiatal szlovákiai magyar költők 

KESZELI FERENC: OSTROMLÉTRA 

Nagyon találó ez a kötetcím. Keszeli Ferenc költészete valóban „ostromlétra", 
sajnos, nincs hová leállítania, s nincs mihez támasztania, meg aztán a létra sem 
alkalmas ostromlásra. így hát csak szándékai szerint ostromlétra, bá r világának 
lényege ez a törekvés. „Ostromlétrám szeleknek döntve a semmi felé megyek", 
„a cél a szent messze semmiben a csönd" — vall ja a költő. Mivel lázadása nem 
tudatos, nem célszerűen épített ostrom, képeiből hiányzik a felemelő, költészetté ma-
gasító f inom összekapcsoló elem, s ezért bizarr elgondolásai erőtlenek és rosszak 
maradnak: „alattad a vakság vízzel felégetve", „estére megzápul szánkban a köd". 
A játékos elemnek nagyobb értéket tulajdonít , nagyobb funkciót szán, min t ameny-
nyit az elbír. A verset gyakran egy-két szóviccre bízza, a játékos ötlet azonban nem 
képes nála költészetet teremteni. Jóllehet groteszk ötletei mélyén olykor fölcsillan a 
mélyebb tudatosság fénye is, s ilyenkor az ötlet nagyobb összefüggések hordozására 
lesz képes. A játékkocka mondandóval gazdagodik: a történelem a nagy egymásra-
következések rendje, az előrehaladás meneté t azonban megtöri a háború, a fejlődés 
menetét kizökkenti — időlegesen, de aztán a nagy pusztulások u tán ismét folyta-
tódik minden. Ilyesféle lehet a váza annak a jelentéskomplexumnak, melyet a Tör-
ténelem című „játékkocka" hordoz, s melyet csak a vers külső fo rmájának vizuális 
képe tehet teljessé: 

Egy 
Kettő 
Há 

ború 
Rom 

Legtöbbször azonban a versvilág mögött munkáló mély szkepszis és kiábrándultság 
az értelmetlenségig túlozza a groteszk és játékos elemeket, vagy olyan mélyre rej t i 
üzenetüket, hogy az érdektelen felszín nem indít fe lkutatásukra (Óda, Egyenlet stb.). 
A logikátlan képömléseket egyedül az irónia fogadta t ja el. Különösen az önironikus 
hangvételben látszanak eredményesnek az ilyen elemek, de igazi költői értéket itt 
sem tudnak teremteni : 

megszülettem kőrisfaárnyékban 
legbelül vas vagyok 
azon túl tojás 
jávorszarvas szemével 
hóesésnek látszom. 

Az öniróniának finomabb, értékesebb változatát muta t ja a kötet két legjobb da-
rabja, a Csendes tűzözön és A gyermekkor szentélyei. Mindkét vers a couleur locale 
erejével hat, melyet a költő saját önportréján vetít keresztül. A városi atmoszférát 
éppoly találóan ragadja meg, min t a gyermekkor falusi világának különféle ízeit, 
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a „kazlak ropogó tövé"-t, a „kenderföldek sűrű erdejé"- t , a „képzelt nászok szín-
h e l y é i t . A fegyelem s az arányok tisztelete, úgy tetszik, egyelőre Keszeli Ferenc 
költészetében is nagyobb értékek termője, mint a par t ta lan és i rányta lan lázadás. 

KULCSÁR FERENC: NAPKITÖRÉSEK 

Kevés lírát, de annál több türelmetlen keresést, sokirányú kísérletezést m u t a t 
fel Kulcsár Ferenc kötete. Egyelőre még a kísérlet minden buktatójával , fegyelme-
zetlenségével. Inkább csak érdekes és ú j a t sejtető témái, ötletei vannak, h ibát lan 
verse talán egyetlenegy sincs. Költészete a félkész ételekhez hasonlí tható: minden 
együtt van már, de még nincs elkészítve, tartalmai ezért csökkentett é r tékűek még. 
Csupán kötetének s t ruktúrá ja példás, l írai én jének lényegi mozdulásait követi, a 
minél teljesebb önmegismerést tekintve elsődleges céljának, m a j d efelől nyi t u ta t 
a teljesség kísértetének, hogy végül a vers túloldalán rejtőző motiváló szociális és 
társadalmi, egyéni és közösségi gondokra is fényt vessen. 

Kulcsár Ferenc verseinek alapélménye az a nagy belső feszültség, mely a f ia ta l 
költő helykereséséből és a világ kegyetlen kuszaságának látványából eredeztethető: 
„Mert ni rvánába zuhant itt az éden", az ember pedig „oly magányos, min t a Föld". 
Ez az alapélmény szinte általános a f ia ta l csehszlovákiai magyar költőknél. A reá 
való reakciók azonban sokfélék, s Kulcsár Ferenc vi lágának egyéni színét is a 
reagálás sajátossága ad ja . Verseiből társaiénál közvetlenebbül szól ki a hűség, az 
elvont filozófiai régiók helyett a föld- és életközeli szociális és szociológiai érzé-
kenység (Ülj oda, Menj [el, Festőnő vallatása, Pincérlány). Világának lá tha tók a 
gyökerei: 

Hogy mindenképp megérts, 
hát azt mondom: 
anyám megöregedett. 
Egypár hajszála ¡a földre hullt 
a házajtó s a kapanyél között. 

Kulcsár Ferenc világérzékelése jobbára negatív sugallató. A világ á t tekinthete t len 
kuszaságát a versek hasonlatos zaklatottsága hivatott tükrözni. A költőiség szándé-
koltan hiányzik, szabad asszociációk szinte ijesztő csapongása a versvilág is. A költő 
azonban szembeszáll ennek a kiismerhetetlenségnek és iszonyatnak felület i üzene-
teivel : 

de téved ki véget harangoz 
mert formálódnak jövőnk arcai 
isten él erényes robotokban 
és elektródok lesznek fiam barmai 

A negatív alapélménnyel való szembeszegülés bátorsága teremti meg a nézőpont el-
mozdításának gyakoriságát, a többféle világmagyarázás és világértés lehetőségének 
keresését. A teljességre törő ember világtágító próbálkozásai adnak nagy szerepet 
az ötleteknek s a groteszknek (Távirat istennek, A hermafrodita éneke, A kétnemű 
isten hegedőse, Halottsirató). Ezek a verspróbálkozások szemléletükben és világ-
magyarázó szándékukban jelentenek értékeket, az ötlet élteti őket, nem a költői 
teremtő erő. Hiányzik belőlük a l íra intenzitása. Szinte f é l t jük a költőt, hogy ezek 
a kísérletek a könnyebb — mer t nehezebben ítélhető — út ra csábí t ják a költészet 
nagyobb próbái elől. Idézett sorai arra is bizonyságok, hogy a költészethez akkor 
ju t közel, ha valóságközeli élményeiről közvetlen hangon szól. Máskor csak „egy 
csomó metafora" vagy hasonlat jut eszébe. Nem is mindig szerencsések. Olyanok, 
melyekben „az égen a nap mint szőrzsák feketéll". 
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KMECZKÓ MIHÁLY: MOZDULATOK 

Kihívó és téveteg képszerkesztés, fel tűnő tipográfia jelzi Kmeczkó Mihály költői 
vi lágának zavarát. Állapotokat vizsgál, önelemzéseket végez. Reá is vonatkozik, 
ami t Fernando Pessoáról í r t : „Számára az önelemzés: cselekvés." Kötetének tán 
legjobb versében, az Elvadult fogalmaimban magyarázatát ad ja egész világérzésé-
nek, s a r ra is fényt vet, miként válik az önelemzés cselekvéssé, az önvizsgálat mi-
kén t gazdagodhat lázadó tar talmakkal . Amíg csak szemmel értette a világot, amíg 
képes volt elfogadni valóságnak, amit látott, addig „rokonságban voltak a fogal-
mak", addig ok-okozati rend és természetes logika jelentkezett bennük. Naiv, felü-
leti látványhoz tapadó gyermeki tekintet lá t ta egyszerűnek a világot. Az értelem 
mélyre látó tisztasága azonban szétfoszlatta ezt az egyszerű, szép és megnyugtató 
látványt. S ha többre egyelőre nem is képes, azt már biztosan mutat ja , hogy a lát-
szat és az igazság távol esnek egymástól. A vers első szerkezeti egysége az azonos-
ság jegyében szövődött, a második az értelem megjelenésével beálló fordulat, a ha r -
madik pedig látszat és lényeg ellentétére épül. A gondolatmenet eme belső tagolt-
sága a külső formai s t ruktúra által kap igazi érvényt. Vizuálisan is elkülönülnek 
az egymással ellentétes törvényű világok, a vers formaképe is jelzi az elszakadást. 
A szétvált elemek helye muta t j a a törést, a verstükör egymásba illeszthető törede-
zettsége felerősíti a közvetetten szólaló üzenetet: a tapasztalat és gondolat ellen-
tétének megszüntetési vágyát. 

Tar ta lom és forma ilyen elválaszthatatlan szerves egysége azonban r i tka jelen-
ség Kmeczkó Mihály kötetében. A kis- és nagybetűs sorok rendje, a tipográfiai 
bravúrok, jobbára nem val l ják ki szükségességüket. Inkább zavar ják mint segítik a 
versek esztétikai értékét, jóllehet olykor egybeolvashatóak, s ezáltal ú j abb jelentés-
réteget sejtetnek. Természetlátásának eredetiségét nem tud ja szintézisbe hozni a 
rávetített gondolatisággal: ütközik költészetében a két világ. A természeti képeket 
a szorongás és félelem válogatja, gondolati és világértelmező ihletésű darabja i 
azonban önnön szapora modorosságaikba ful ladnak. Képburjánzásai csak bizony-
talan „mozdulások" még a világ megértése felé, még a legjobb versek is kevés 
művészi értéket, gondolati izgalmat hoznak. Az ötletek féktelen sorjáztatása aligha 
visz közelebb az ember és a világ rendteremtő megértéséhez és megértetéséhez: 

Csordát terel a képzelet térképhátú 
tehén telepszik tenyeremre tömött 

tőgye csengőszimfónia habzik a zene 
Ritmussá oldódnak sejtjeim. 

Nem az a b a j az ef fa j ta versekkel, hogy értelmetlenek, hanem hogy nem kényszerí-
tenek művészi üzenetük befogadására. 

TÓTH LÁSZLÓ: A HANGOK UTÁNZATA 

A csehszlovákiai magyar lírikusok legújabb nemzedékét, az Irodalmi Szemle 
Vetés rovatában indult f iatal költőket a gondolatiság megkülönböztetett igénye kap-
csolja össze. A filozófiai ihletettség és igény legszebb eredménnyel Tóth László 
kötetében jelentkezik. Már az Egyszemű éjszaka című antológiában közölt versei 
alapján megállapította Tőzsér Árpád, hogy Tóth László „a világot az első és m á -
sodik jelzőrendszer s ík ján egyetlen időben érzékeli, tapasztalásai mindig paradoxá-
lisak, azaz önmaguk ellentmondásával terhesek". Kötetében még szembetűnőbb a 
valóság tágításának ez a sajátos módja, az ellentétek szélső pólusainak szembe-
sítése; A távoli pontok szembevillantása szigorú rend törvényei szerint történik, 
így az ellentétezés nem groteszk játék, hanem valóban komplex világérzékelés. 
A születés és halál végső összefüggéseit jelzi: a „szülőszobák és a hul laházak csak 
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megnevezésben, lényegükben nem különböznek". A világ és benne az ember sorsa 
a nézőponttól függően más-más arcot muta t : „sintér vagy és kutya". Más he lyüt t 
távolról Pilinszky kegyetlen igazságú világát idézőn szól: „hal lá let t a halász", 
korábbi változata szerint: „a halász kifogta- magát". E képek s t ruk tú r á j a jelzi, hogy 
Tóth László a közvetlen látványt mindig egyetemes, végső összefüggésekbe ál l í t ja , s 
éppen ez a totális szemlélet komorí t ja el világát. Minden érzékelhető k é p mel lé 
odaáll í t ja annak egyetemes értelmezését is. Az akció és az emberi lehetőségek végső 
eredménye társul („te vagy a szemzőkés az összeszáradt ág"), s az ellentétezésből 
jobbára az ember predesztináltsága, tehetetlensége válik intenzív élménnyé. A vers-
ből pedig motivált összegző üzenetként „kiégett tíz sor fá jdalom". Ezzel az a l ap -
élménnyel csak nagy r i tkán szegül szembe az ellene való lázadás, mer t az é lmény 
intenzív ellentétből f akad : a f ia ta l nemzedék cselekvésvágyának és szűkös lehető-
ségeinek ütközése az emberi egyéniség megsemmisítésének, tárggyá vá lásának érzé-
sét hozza. Pontos képekké vetítve ugyanazt az é lményt fogalmazza, melyet az i t t -
honi l í rában Rózsa Endre „elsüllyedt csatatér"-ként jellemzett, de Tóth László f á j -
dalmasabb, mer t a mögötte munkáló érzés már passzívabb: 

ágainkon fészket 
rakott a tél 
ingeinket föltérképezte 
a fáradtság 
szobáinkban 
díszhalak a tárgyak; 
fölösleges húszfilléresek: 
fuldoklunk 

Tóth László keserű világa egyetlen jövőt ismer, a halált . Még az is f é l r emagya rá -
zott, esély pedig csak egy más halá l ra lehet. A képek s t ruk tú rá j a is lényegi s ta -
tikusságot muta t : a szélső pontok összevillantása gyors belső mozgást hoz, a vég-
eredmény viszont a tehetetlenség, a semmi. Az ér telmetlen gyors igyekezet sugal la ta 
mindig a fá jdalom. Tóth László világképe remények nélkül való. Innét ered érzelmi 
bősége. Aspektusa viszont eredendően filozófiai lényegű, ezért kemény és t iszta a 
hangja. Verseinek címét az ABC betűi jelzik. Ez nála nem modernkedés, h a n e m 
világképe ta r ta lmának adekvát jelzése, az A-tól a Z-ig ugyanaz a lényeg, csak 
más-más képek hozzák. Negatív életérzését intenzív kifejezésével t agad ja meg. Po-
zitív tar talmai erről sejlenek föl. Első kötete szép érték, a csehszlovákiai magyar 
l í ra ú j i rányának rangjá t jelzi. Fegyelme, gondolati t isztasága gyakran botl ik még : 
olykor értéktelen összevisszaságokat is leír: 

a szirup mindenek hónaljában 
hangy ászsünök 
kereszten fákon lógó társai 
a kínlódó eszmék 
melled zátonyán 
kit császárvágással bátorítottak 

Tóth László újszerű szemlélete, képalkotása s néhány hibát lan verse azonban a r ra 
int, hogy inkább értékeire illik figyelnünk. 

MIKOLA ANIKÓ: TŰZ ÉS FÜST KÖZÖTT 

Az Egyszemű éjszaka költői közül hagyományosságával válik ki Mikola Anikó. 
Nem törekszik látványos külső formákra, még az írásjelek rend te remtő funkc ió já t 
is megőrzi. Versei spontán líraiságát érzelmi bőség táplál ja . Közérzete, érzelmi vilá-
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gának belső mozdulásai teremtik a verset, nem a világ gondolati, filozófiai igényű 
számbavétele. A magyar költészetben — talán az erdélyiek kivételek — egyre rit-
kuló érték ez a természetes líraiság, megkapó hangulatiság. Mikola Anikó versei 
részben a r ra is választ adnak, hogy miért. Ügy tetszik, veszélyes ú t ez f iatal költők 
számára. A gazdag érzelmi töltésű képet nehéz fegyelemben megőriznie, az érzelmi 
túlcsordulás leggyakoribb megnyilvánulása pedig a hagyományos képek extrém 
rétegeinek sorjáztatása. Mikola Anikó l í rájából az emberi kapcsolatok nagy belső 
d r á m á j a sötétlik. Témái a legáltalánosabb „örök témák": zaklatott szerelem, bánat, 
fá jdalom, magány, fá jda lmas emlékezés, jóvátehetetlenség-érzés. Mindezeket inten-
zív harmóniavágy sokszorozza. Az érzelmi zaklatottság túlárad az önportrészerű 
versekben. A közvetlen személyesség folytán a felfokozott fá jda lom és vágyakozás 
nem párosul fegyelemmel és keménységgel. A balladás hang mély zengése frissítő 
versképző erő, de fegyelem s egységes átformáltság h í ján a versek összhatása szen-
t imentál is-romantikus áradás. Költői világának ideje az éjszaka, de nem az „egy-
szemű", nem a modern értelmű, hanem a romantikából ismerős, mer t képalkotása 
ném elég friss. Sok benne a lompos rekvizi tum: „magányunk erdejében várakozó 
halotti gyertyák a szálfenyők", „Rám zártad a j tóm / A kulcs elveszett", „Nyílt 
sebünkből kifolyt a vér", „a magány hetedik é jszakáján" stb. Az ilyen, immár 
régen kiüresedett , képek megtörik a költői látomás erejét, tisztaságát. Sikerültebbek 
a balladai szemléletmód töretlen kisugárzásai, az egyneműen balladás vagy zsoltá-
ros hangvételű versek, összetet t érzések hordozására alkalmasak az archaikus ihle-
tésű látomások. A modern ember szorongását és félelmekkel mérkőző értelmét 
t á r s í t j ák : 

Hétfejű szörnyek jönnek 
kénköves lángot fújnak 
Idétlen szörnyek jönnek 

jönnek 
körülállnák 
körbe zárnak 

Félek 
Félek hogy vérüket ontom 
s visszaváltoznak 
királyfivá vagy pásztorleánnyá. 

Mikola Anikó költészete lényege szerint nem kapcsolható a fiatal, filozófiai ihletésű 
csehszlovákiai magyar líra fővonalához. Jövőjét is magányos út ján, azokban a ver-
seiben lá t juk felderengeni, melyek a hagyományos képstruktúrákat ú j elemekkel 
modernizálják. Legjobb verseiben a természet antropomorfizálásának módja sugall ja 
a mában is helytálló emberi ta r ta lmak keresését. Hagyomány és modernség szin-
tézisvágya munkál bennük (Fenyők). 

GÖRÖMBEI ANDRÁS 
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Solymár István: Hagyomány és lelemény 
a képzőművészetben 

A neves művészettörténész ú j könyvét ha jdani kedves magyar t aná rának a j án l j a . 
A szép gesztus mélyebb jelentésű: csak hálásak lehetünk azoknak, akik lá tni t an í -
tanak — ha aztán később ki is növünk szárnyaik alól, ú j t á j a k r a ka landozunk s 
idővel már más szemmel nézünk alá. Nyilván így leszünk Solymár útbaigazí tó 
könyvével is. Ez a kötet tíz év kisebb művészeti írásaiból való válogatás, igen nagy 
témakörből: képzőművészeti vonatkozású, naplószerű útijegyzetektől, kiál l í tás-meg-
nyitókon, tévéelőadáson át a folyóirat-publikációig. A többnyire rövid cikkek szeren-
csésen egészítik ki egymást, s az elmúlt évtized egész művészeti életének kereszt-
metszetét adják, bár foglalkoznak klasszikusokkal s külföldiekkel is. Akad olyan 
cikk, melynek alkalmi jellege is kiütközik, megállapításai túlságosan sommásak, 
néha egyoldalúak, nemcsak kedvcsinálók, hanem propagandiszt ikusak — mégis im-
ponáló a kötet szemléletének egysége: ma már olyan megállapításai vagy ál lásfog-
lalásai is maguktól értetődőek, amelyek annak idején „bátornak" számítot tak és 
nagy fel tűnést keltettek, így pl. az első Duray-cikk. Ez éppúgy m u t a t j a Solymár 
okos következetességét, mint kri t ikánk, sőt egész művészetpoli t ikánk fejlődését, ezen 
belül azt is, hogy a fejlődésben neki is milyen szerepe volt. Ily módon e vál toztatás 
nélkül kötetbe gyűjtöt t cikkek nemcsak általában igazítanak el, hanem fontos doku-
mentumul szolgálnak, noha olykor épp az adatok pontosabbá tétele végett nem 
ártott volna egy-két szerkesztői korrekció. (Posada mexikói művészről a különböző 
időben írt — de egymás mellé kerül t — cikkek egyikében az t olvashat juk, hogy 
húszezer metszetet készített, a másikban 17 000, a ha rmad ikban 15 000 szerepel stb.) 
De nem ez a lényeg, hanem az, hogy Solymár múl t és jelen képzőművészetének 
megannyi útkeresését higgadtan, okosan ítéli meg, az egyes korok, stílusok, alkotói 
pályák vagy akár kiállítások bemutatását pedig a szocialista esztétika szemléleté-
nek biztossága kapcsolja össze. A jelenségek így, egymással konfrontálva , mélyebb 
ér telmet nyernek, s olyan iskolák, min t a mexikói vagy vásárhelyi festészet, messzi-
ről is egymás pozitív tendenciáit erősítik. Solymár megértő kritikus, de nemcsak 
maga ért meg, hanem olvasójával is megérttet, minden kísérletezésből, életműből, 
iskolából azt emelve ki, ami valóban érték s az ú j közösségi művészet számára 
hasznosítható, akár mint hagyomány, a k á r mint követésre érdemes próbálkozás. 

No persze, nem jó mindent egyaránt elfogadni, sőt szeretni. Solymár nehéz 
helyzetben volt: szinte „hivatalból" kellett tudomásul vennie s felkarolnia mindent , 
ami „van" — azaz egy bizonyos színvonal fölött van — nem csupán mint műbí rá ló-
nak, de mint „intézménynek" is, nemcsak a Galéria fe jeként , hanem 1960—72 között 
a Művészet című lap egyik szerkesztőjeként. Viszont az ér tékek néha egybemosód-
nak — igazi bírálat helyett mintha katalógust olvasnánk. A magam részéről pl. 
kevéssé kedvelem a jó szándékú Benczédi Sándor anekdot ikus népiességét, amivel 
hódmezővásárhelyi kiállí tásán találkozhattunk. De éppúgy nem szeretem Ruzicskay 
György elbeszélő jellegű graf ikáját , vagy hogy egészen mást m o n d j a k : Korniss 
absztrakcióját. Ellenérzéseimet inkább bizonyos formai megoldásokkal, min t a m ű -
vészi tehetséggel s törekvésekkel szemben még tovább sorolhatnám — noha épp 
Solymár értő szava elgondolkodásra késztet, mer t ő tehetség és szándék megbecsü-
lésével biztat ja az alkotót és műélvezőt. Számomra a legrokonszenvesebb az alföl-
diek valóban hiteles megértése. Nagy István vagy Kohán György nagyságát kevesen 
emelték így ki s tudták ily mélyenjárón indokolni. (Ezért is vá r juk nagy érdeklő-
déssel Solymár készülő Nagy István-monográfiáját .) 

Egy-egy megoldhatat lanul nehéz általános t émát pedig, mint pl. a képzőművé-
szet jövőjének vitatását, senki nem merte s tudta még így — s ilyen sűrí tésben! — 
megfogalmazni, éppúgy, mint ahogy kevesen vállalkoztak egész művészetünk m a -
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gyarságának átfogó jellemzésére, mint Solymár egy körmönfont című (Néhány meg-
jegyzés a jelleg problémájához a XX. századi magyar képzőművészet köréből), ámde 
világosan s igazul érvelő kis tanulmányában. A kötet ilyen summázásai összegezik 
az itt-ott esetlegesnek ható részletmegállapításokat, s az egész művet megemelik: 
magasról, teljességében szemlélhetjük általa művészetünk szépséges tájai t . (Magvető, 
1972.) 

KRISTÖ NAGY ISTVÁN 

Gellért Sándor: Csillagok Suomi egén 

A csillagok nem ismernek országhatárokat. Esténként egész Európa fölött 
ugyanazok a lámpácskák gyúlnak ki, egyformán megvilágítanak világvárosokat és 
tanyákat, ösvényeket és országutakat. 

Mégsem ismer jük mindegyiket, de választhatunk közülük, s azt a néhányat, 
melyek beragyognak a szobánkba, számon tar t juk. 

A f inn irodalmi égbolton is ragyog jó néhány csillag, Gellért Sándor egy tucat-
nyi számára ki is tár ta mikolai ablakát. Tizenkét költő ötvennégy versét gyűjtötte 
össze és jelentette meg. 

A kötet születéséről maga vall: a nyelvgyakorlás, a költői-nyelvi erőpróba, a 
felfrissülés vágya indította. Az, hogy költészetének állóvizei a rokon művészet ára-
mainak bevezetéséből jöj jenek ú j mozgásba. Mindkét értelemben rokon művészet-
ről van szó. Nemcsak az északi testvérnép irodalmának megismerése és megismer-
tetése a cél, hanem a hasonló sors szülte hasonló gondolatok tolmácsolása is vonzza 
a fordítót. 

Válogatását a századvégi I f j ú Finnország mozgalom költőivel kezdi. A múl t szá-
zadban a svéd ura lom alól felszabadulva, az orosz nagyhercegség autonómiájá t él-
vezve, de kisebbségi helyzetét soha nem feledve, kezd magára találni a f inn nép. 
Élédezik nemzettudata, s bir tokában van már a világirodalmi rangot biztosító kincs: 
a Kalevala. Hazafiság, költői öntudat érzése s a népköltészettel való szoros kap-
csolat jellemzi ezt az irodalmat. Cajandertől kezdve, aki a svéd nyelvű f inn irodal-
mat szerzi vissza az anyanyelv számára, Eino Leino forradalmi lelkesedéssel dol-
gozott és minden műfa jban alkotott valami jelentőset. Mindegyik költő munkássága 
átnyúlik századunkba, 1946-ban jelent meg az a legfiatalabb kötet, melyből idéz 
a fordító. 

Nem kíván tel jes képet nyúj tani — csak azokat a hullámokat továbbítja, me-
lyeket fogni tud állandó hullámhosszra beállított rádióján. Azt, hogy Cajander 
megírta a kemencepadka dicséretét, s az életét és munká já t egyébként szenvedé-
lyesen szerető Leino sorsát átkozza, amiért költőnek született, azt, hogy a derűs 
humor könnyen megkeseredik; a természet sokszor pogány módon megelevenedik 
és ott lélegzik minden sorban — a hamar ellobbanó nyár és a hosszú, kegyetlen 
tél szüli a dalokat és a balladákat. Gellért, tudja , hogy a népköltészet a legszebb 
dalokat ihleti, és ennek az ihletnek a hiányát megsínylik a gyengébb versikék. 
A rideg magánytól nemcsak a f innek és nemcsak Uuno Kailas szenved. Gellért 
Sándor is megérti a hálóban vergődő hal, a végtelenben didergő csillag, a kopár 
sivataggá vál t lélek, a mozdulatlanságra ítélt bronzszobor panaszkodásait. Egén két-
ségtelenül Uuno Kailas csillaga világít legfényesebben. Ez a költő egész életében 
a halállal nézett farkasszemet, 1933-ban, 32 éves korában győzte le a tüdőbaj . Az ő 
versei képviselik a kötet gerincét, s a fordító az augusztusi Korunkban rámuta t 
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néhány közös vonásra közte és Ady között. Ezek a fordí tások sikerül tek a legjobban. 
Gellért annyi ra magáénak érzi, hogy néha a verselést is megmagyar í t j a 

„össze van a / talpam, vágva, / ezerjófű nincsen rája, 
Lábujjaim / kőbe verem / hízik a föld / a véremen;" 

Nem törekszik a versek filológiai pontosságú visszaadására. Címeket, hasonlatokat , 
képeket változtat meg, figyelmen kívül hagyja, hogy a f inn vers tan a legutóbbi 
időkig nem fogadta el az asszonáncot — csak sa já t gondolatainak visszhangjára 
figyel. Maga mondja : „Eszerint a f inn versek nem mások, min t alias Gel lér t Sán -
dor? Úgy van. S hogyan ál lunk a szöveghűséggel? Csak a tar ta lmi hűségre töre-
kedtem." 

De elválasztható-e a kettő? 
Gellért Sándor hisz a fordí tás lehetségességében. Hisz abban, hogy ő is elősegíti 

a nemzetek, kul túrák egymásra találását, az emberiség összemelegedését Ez a hi te 
teszi értékessé munkájá t . Aki meg akar ja tudni, mit nyú j t a f inn irodalom egy 
mikolai költőnek, olvassa el ezt a könyvet. Csak gazdagodhat általa. (Kriterion, 1972.) 

CSEPREGI MÁRTA 

Évadkezdés a szegedi operában 

A szegedi operatársulat idei első repertoár-előadásainak a megszokottnál is erő-
sebben hullámzó színvonala a r ra lehet intő példa, hogy csak az a produkció tud 
friss, eleven maradni, melyben a mű zenei anyagának ihletett kibontása igényes és 
invenciózus rendezői munkával párosul. A dramaturgia i részleteiben t isztázatlan, a 
jelenetek beállítását, a szereplők mozdulat já tékát illetően elnagyolt produkciókban 
az előadások során fokozatosan a rutin, a sablonosság lesz az uralkodó. A színpadi 
já tékban elkezdődő lazulás a zenei megvalósításra sem maradha t hatás ta lan. A baj , 
mely a színpadról indult el, bizony fenyegeti a zenekari árkot is. Szerencsére nem 
mindig éri el. A jó zenei megvalósítás va lamennyire el lensúlyozhatja a színpadi 
játék fogyatékosságait. 

És ez fordítva is igaz. A színpad ihletettséggel párosuló szervezettsége, belső 
fegyelme összefoghatja vagy legalább megtámaszthat ja a produkciót, ha az együttes 
valamelyik része az adott pi l lanatban zeneileg indiszponált. Ha az ál landó alap, az 
összetartó keret nincs meg, akkor a zenei megvalósítás feltételeinek kedvezőtlen 
irányba való változása a kudarc veszélyével fenyegethet i az adott előadást. Az éne-
kes hangja roppant érzékeny, az énekkar és a zenekar, no meg a ka rmes te r kon-
centrálókészsége is változó. Nem lehet velük kapcsolatban mindig optimális á l la-
potra számítani. Ebben a bizonytalanságban, a körülmények állandó vál tozásában 
rej l ik a színházi előadás varázsa, izgalmassága. 

Jó példa erre az idei első szegedi Rigoíetto-előadás. A Monterone, i l letve a he r -
ceg szerepét éneklő Halmi László és Réti Csaba, va lamint az énekkar hangbel i és 
zenei bizonytalanságának ellensúlyozására a produkció egészében é p p a rendezői 
munka fogyatékosságai miat t nem voltak meg a lehetőségek. Az előadást végül is 
csupán a szegedi közönség legendás hidegvére vagy ta lán a t i l takozás gesztusaiban 
való járat lansága mentet te meg. A Macbeth-előadásokon a jó zenei színvonallal 
ellentétben állt a vizuális élmény. Börcsök István, aki a fé r f i főszerepet énekelte, a 
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tavalyi előadásokhoz viszonyítva zeneileg biztosabban ura l ja szerepét, a színpadon 
azonban meglehetősen tanácstalanul mozgott, s az ő ötletszerű színpadi já téka mel-
let t vesztett hiteléből Karikó Teréz Lady Macbethje is. 

Talán rögeszmének tűnik, hogy operaprodukciókkal kapcsolatban ennyit szólok 
a rendezésről. Ennek oka és szükségszerűsége az operajátszás jelenlegi helyzetében 
és sajátos, egyelőre megváltoztathatat lannak tűnő gyakorlatában van. Az opera-
színpad konzerválja a legtovább az elmúlt korok játékstí lusának ma már anakro-
nisztikus, avult beidegzettségeit, pedig az operaházak repertoárrendszere, azaz egy-
egy produkció évekig műsoron való tartása, s ennek következtében az elfáradás, az 
elszürkülés fokozott veszélye miat t épp az ellenkezőre, a szüntelen megújulásra 
lenne szükség. A m ű f a j jövője és népszerűsége ma elsősorban a rendező munká ján , 
a színpadi já ték korszerűbbé, tökéletesebbé válásán múlik. 

A Traviata idei szegedi felúj í tását elsősorban azér t előzte meg fokozottabb vá-
rakozás, mer t ennek a színpadi megalkotásával mutatkozott be a közönségnek a 
színház ú jonnan kinevezett zenei főrendezője, Horváth Zoltán. 

Sándor Lajos, az előadás díszlettervezője körfüggönnyel teremtet t játékteret . 
A helyszínváltozásokat a körfüggöny színének változtatásával, valamint néhány ke-
cses, légiesen könnyű díszletelemmel jelzi, jól alkalmazkodva ezáltal az opera zené-
jének karakteréhez. A játéktér méretei mindvégig változatlanok, ennek következ-
tében a két báljelenet színpadképe kissé zsúfolt, az énekkar nehézkesen mozog 
benne. A negyedik felvonás színpadképének megvilágítása indokolatlanul misztikus 
hangulatú. Mintha a Faust Margi t jának mennyei megdicsőülését akarná keretezni, 
nem pedig Violetta szép, de nagyon is valóságos fizikai halálát. 

Horváth Zoltán a társadalomból kitaszított nő d rámájá t játszat ja el a Traviata 
színpadán. Ennek az emberi szituációnak a bemutatására a negyedik felvonás 
nyúj t ja a legtöbb lehetőséget. A harmadik felvonás záróképének e szerint a ren-
dezői koncepció szerint való éles beállítását, Violettának a társaságtól való teljes 
elkülönítését azonban az énekkari szólam szövegében rejlő dramaturgiai tar ta lom 
már nem igazolja. A rendezés a maga egészében korrekt munka. Az énekkar és a 
szólisták ott és nagyjából akkor és úgy jönnek-mennek, koccintanak és haj longanak, 
indulatoskodnak és szenvednek, találkoznak és búcsúzkodnak, amikor és ahogy kell. 
A szituációk mélyebb értelmezésével, a lelkiállapot hitelesebb rajzával azonban leg-
többször adósak maradnak. Ragadjuk ki példaként az első felvonás há rom fontos 
jelenetének színpadi megvalósulását! Violetta és Alfréd első találkozásának pilla-
nata nem volt eléggé kiemelkedő és jelentős pillanat. A bordaljelenet beállí tásánál 
elsikkadt a bordalnak Violetta és Alfréd közötti re j te t t üzenet és párbeszéd jellege. 
Valamivel később Alfréd ár iája , ma jd a Violettával való rövid kettőse emelkedett 
érzelmi állapotot fejez ki zeneileg. Alfréd végre egyedül maradha t azzal a nővel, 
akit már egy éve távolról szeret. Tudja róla, hogy beteg volt, aggódik érte, félti 
őt, ma jd Violetta hitetlenkedését látva, megvall ja neki érzelmeit. Az előadáson 
ezután szokványos színpadi ölelkezés és csók következik, ami itt és ekkor külsősé-
geit tekintve sok, t a r ta lmát és érzelmi intenzitását tekintve pedig kevés, és m a j d -
nem komikusra sikerül. 

Szalatsy István karmester i produkcióját mindenekelőtt a világosság és a szaba-
tosság jellemezi. Jó ízléssel megérzi, hogy a zenei megvalósítás során hol húzódik a 
határ az érzelmesség és az érzelgősség között. A zenekar megbízhatóan, pontosan 
játszik. Produkciójából azonban egyelőre még hiányzik a hangzás bensőséges szép-
sége, az ihletett muzsikálás varázsa. Az énekkar f rakkba és nagyestélyibe bú j ta tva 
tiszteletre méltó komolysággal igyekszik egy múlt századi előkelő f rancia szalon 
báli társasága lenni. A szólamok kiegyenlítetten szólnak, a kisebb ritmikai bizony-
talanságokon, elkenéseken az előadások során lehet javítani. 

A Violettát éneklő Horváth Eszter hanganyaga a szerep szerinti középső regisz-
terben túlságosan súlyos, a felsőben pedig a koloratúrbravúrokra, a hanggal való 
önfeledt játékra kemény. Violettája zeneileg és színészileg szép alakítás, színvonalas 
teljesítmény, de nem természetes színpadi élet. Réti Csabától azt kaptuk, ami vá r -
ható volt tőle: az énekszólam pontos és muzikális, de az árnyalatokat, a kifejező 
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erőt tekintve meglehetősen egyszínű megszólaltatását s egy tetőtől talpig becsületes, 
jóhiszemű és nem túlságosan érdekes Alfrédot. Gyimesi Ká lmán idősebb Germon t -
ként fegyelmezettebben és ökonomikusabban játszik, m i n t korábbi szerepeiben. 
Nincsenek már túlzó, teátrális gesztusai, nem a nézőtérre, hanem a színpadra kon-
centrál. A kézmozgását és a színpadi járásait ehhez a szerephez azonban még m i n -
dig soknak tar tom. Germontból energikus, szenvedélyes f igurát épít fel, akiben több 
van egy gyámkodó nagybácsiból, min t egy apából. Gyimesi hangja az elmúlt eszten-
dőhöz képest vesztett valamit fényéből, magvasságából, a felső regiszterben azonban 
változatlanul biztosan és erőteljesen szól. Gyimesi észrevehetően ennék tuda tában 
énekelte a második felvonásban Violettával való kettősét, m a j d a közismert á r iá t 
igen hatásosan. A többi produkció közül Gregor József énekben, j á tékban egyarán t 
légkört teremtő kitűnő orvosát és Juhász László szépen megszólaló Gas ton já t kel l 
kiemelni. 

CSAPLÁR FERENC 

Vissza az ókorba 
PRÓZABEMUTATÓK A SZEGEDI SZÍNHÁZBAN 

Banális sóhajjal azt is mondhatnók: kijutott ókorból az idei prózai évad közön-
ségének. A felszabadulás óta eltelt jó két és fé l évtized szegedi sz ínházában a 
hiánycikknek számító görög drámákból mindjár t ket tő is színpadra került , az Anti-
goné és a Médeia, hozzá az idei naptári év másik prózabemutatója , Révész Gy. 
István postumus premierje, a Például Caius szintén ókori történetet, Coriolanus 
históriáját idézte. Hogy a drámairodalom klasszikusaira ennyit kellett várni , éppoly 
abszurdum, mint adot t esetben túlzás lehet ennek ellenkezője, az ókor témavi lága 
töltötte ki egészében a prózai évad egyharmadát. Mer t igaz ugyan, a közelmúl tban 
elhunyt Révész Gy. István darabjával mai magyar szerző d r á m á j á n a k színházi ke -
resztelőjét tar tot ták (s az e f f a j t a misszió hosszú ideje nem számítható a szegedi 
teá t rum erős oldalának), maga a mű inkább csak külsőségeiben, fo rmai keretében, 
felszíni látszataiban kötődik a mához, valójában egy ismert tör ténete t adaptá ló 
dramaturgiai tanulmány, ebbeni minőségében míves munka . 

* 

Mi dolgunk a klasszikusokkal? Vigyük múzeumba, min t szakrális kábakövet , 
hogy üvegfalakon á t rója le illedelmes tiszteletét az utókor, fe le j tsük könyvek ko-
porsójában, é r jük be diákizzasztó tananyaggal, ne tán in t im stúdiók, amatőrszínpadok 
bennfenteseire szűkítsük le átmérőit? Vagy nyílt pályán nézzünk szembe ve lük? 
És ha igen: a távolságot tartva, eredetiségükben muta tva föl ér tékeiket — vagy a 
ma emberéhez szóljunk ál ta luk? Az eleven színház — leírta Hevesi Sándor — 
teremtsen stílusegységet a mű cselekménye, a szerző és a mindenkori előadás korá-
nak egyidejű ábrázolásával. A leningrádi Georgij Tovsztonogov a r ra figyelmeztet , 
hogy a klasszikusok eltűnésének okát magukat a színházakban kell keresni, és a 
színházak azért buknak meg, mert a klasszikusokat klasszikusként rendezik. Némi-
leg könnyebb dolgunk van a görögökkel, akik nemcsak a műfa j t , máig érvényes 
formákat , dramaturgiá t adtak az emberiségnek, de magukkal a művekkel tökéletes 
i rodalmat . is. Ezeket a darabokat ma sem nélkülözheti a színház, amikor t ehá t 
Giricz Mátyás hozzájuk nyúlt, adósságot törlesztet t a közönségnek, h iányt pótolt 
Szegeden. így a vállalkozás akkor is megérné, ha erényei k imerülnének a bemuta -
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tás, a szélesebb közönséggel való megismertetés tényében, hogy hivatását, tisztét 
teljesíti a színház. Más kérdés persze, a publ ikumnak ez kevés, természetesen az 
előadás tervezése is ebből indult ki, megpróbáltak mai színházat játszani: az anak-
ronizmus veszélyeinek elkerülésével ideközelítve a görög kor embereit, hőseit, akik-
ről oly találóan mondta Arisztotelész: rendkívüli emberek, de r ánk hasonlítanak, 
vagyis nem hibátlanok. A görögök jól tudták, az erőteljes tragikumot annak a hős-
nek a konfl iktusa hordozza, aki egyéni sorsán túl a közösség érdekében kockáztat, 
vállalkozik a lehetetlenre — bukása szükségszerű, áldozata nagyszerűségében mégis 
felemelő. Az Antigoné t ragikumának mélysége, hogy Kreonnak is, Antigonénak is 
igazat ad a néző, súlya: Antigoné Kreon f iának menyasszonya, tanulsága: a jog 
adott szituációban elégtelen szempont az erkölcsileg labilis törvényekhez. Mindeze-
ket fö lmutat ta a szegedi előadás. Giricz Mátyás pur i tán rendezése — Gyarmathy 
Ágnesnek, a fantáziaszerűséget valóságos görög idomokkal rokonító díszletei között 
— nem bocsátkozik az avantgarde színházra jellemző kalandra, mértéktar tóan és 
stílszerűen beszélteti-mozgatja szereplőit, bár az igazán feszült pil lanatokkal adós 
marad. Leszámítva a vak Teriesias (Máridss József) és Kreon (Kovács János) pá r -
beszédét, ahol két remek színész szuggesztíven éli át a darab kínálta drámai csomó-
pontok egyikét. 

A tragikus nőalakokban oly gazdag görög világból Szophoklész Antigonéje mellé 
Giricz Mátyás Euripidész Médeiáját választotta az évadnyitó premieren. Pontosab-
ban Antigonéval szemben, a közösségért vállalt áldozattal szemben, a közösségből 
kiszakadt, elkerült magányos nő egyéni lázadását, mint a humánum tükrében kisebb 
értékű, értelmetlen áldozatot. Euripidész, a nőgyűlölő, sötét színekkel festi meg 
Médeiát, de nem olyan ellenszenvesnek, mint a szegedi előadás: harca boldogságáért 
még iszonyatos tettében, gyermekei meggyilkolásában is némileg mentő körülmény. 
A miskolci vendégművész, Kovács Mária, egyébként sem túl szerencsés Médeia, ha 
mellette Jászon a színpadon is f iatalos lendületű maradt Janka Béla. Kovács Mária 
egyértelműen negatív f igurát játszik, s hogy bűne teljessé legyen, az eredeti „deus 
ex machinât" sem veszi figyelembe a rendező: nincs sárkányfogat, amin gyerekei-
vel távozzék, és tulajdonképpen így nincs igazán katharzis sem. 

A kettős bemutató maradandó élményét — a fent említetteken túl — Martin 
Márta nagy belső erővel megformál t Antigonéja, Fenyő Ervin (Hírnök) szép dik-
ciója és az operistákból válogatott kar egészséges, markáns szövegmondása adta. 

. . * . . . . ' ' . ; 

Révész Gy. István, az újságíró-író harmadik színpadi műve, a Például Caius, 
melynek premier jé t már nem érhette meg. A Nincs oázis Pécsett kerül t közönség 
elé még 1948-ban, Az első harminchat óra, minisztériumi pályázat díjnyertese, a 
hatvanas évek derekán Kaposvárott és Debrecenben, a Caius pedig most, 1972 végén 
Szegeden. A bemutatók tisztes távolsága, a Caius filozofikus komponáltsága a r ra 
enged következtetni, a szerző nem feltétlenül színpadra szánta gondolatait, s ha a 
színpadot választotta, nem véletlenül tette. Az első harminchat órához hasonlóan 
történelmi példázat a Caius is, a nagy ember, a történelmi személyiség konfliktusát 
ragadja meg éppen azon a ponton, ahol bő három és fél évszázada már Shakespeare: 
elfordulásában a tömegektől. Az individualizmus jellemzően reneszánsz kori proble-
mat iká jában Shakespeare az államhoz hű, a lapjában véve szimpatikus hős tragédiá-
ját a karr ierben látta, hogy hiába akar t harci dicsőséget Rómának, ez a jó csak 
látszólagos és önző, a nép érdeke más. Vagyis Shakespeare Coriolanusa nagy em-
ber, de nincs igaza — a tömeg viszont rosszindulatú, kisszerű, értetlen és közömbös 
a nagy eszmék iránt, bár békességóhajtásában, szegénységének á rán igaza van. 
A klasszikus képleten módosított Révész Gy. István: egyértelműen a tömegek pár t -
jára állt . A nép, illetve a népet képviselő tr ibunusok valóságos és erőteljes állás-
pont jának fényében azt a folyamatot ábrázolja, amint a méltán fölmagasztosított 
hős elveszti, e lhul la j t ja babérait, és az árnyékában szerényen meghúzódó harcos-
társ, Sempronius, a helyére áll. Sempronius éppen azért nőhet föl á vezető emberek, 
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a nagy ál lamférf iak hivatásának magaslatára, mer t nemcsak hallja, meg is érti a 
nép hangját, mert a diktatúra felé robogó államgépezetben demokrata marad. Corio-
lanusnak a szerző Dózsa György ú t j á t is fölkínálja, hozza haza harcosait , i t thon 
teremtsen rendet, a szegények háború já t vezesse a kegyetlen és igazságtalan gazda-
gok ellen, Coriolanus azonban mél ta t lanná válik e r r e a szerepre, gőgös a r i sz tokra ta 
marad, ugyancsak történelmi példával élve: Napóleon ú t j á t választ ja . A pozitív hős 
tehát Sempronius és a néptribunok — Sándor János így is rendezte a darabot . Jól 
érezte, hogy az úgynevezett keret já tékból csak bizonytalanul lehet visszaforgatni a 
történelem kerekét, ezért a szegedi múzeum lépcsőjén sütkérező-beszélgető f ia ta lok 
„funkcióját" visszafokozta a színházba érkező ember magatar tásmodel l je i re . Sze-
replői így rivaldafénybe kirándul t nézők, civilek, szünetben és az előadás végén 
belevegyülnek a közönség soraiba, ahonnan jöttek, csak éppen a z e lőadás n e m a 
villanyoltástól kezdődik, hanem valamivel később, amikor véletlen dialógus fo ly tán 
a néző-szereplők egyszerre elkezdik játszani Coriolanus históriáját . Sajnos, a da rab -
ból nehéz tiszta üzenetet hallani a mához, (enélkül pedig mi lenne az ér te lme?) — 
s így Sándor János bravúr ja sem adhat tartós orvosságot. Dramaturgia i t a n u l m á n y 
— kitűnő rendezésben, több jó színészi alakítással. Közülük is J a n k a Béla (Caius), 
Mentes József (Hermius szenátor), Űjlaky Károly (Licinius néptr ibun) és Melis 
Gábor (Sempronius) kínálkozik az élre. 

* 

Az Antigoné végén vörösre festett, megszaggatott köntöst visznek körmene tben 
a színpadon, a Például Oaiusban napilapok fölnagyított fejléceiből ú j ságre l ikv iáka t 
terítenek a játéktér lépcsőire. Emit t a híradás direkt , amot t a szándék sápad t ahhoz, 
hogy a színház történelmi távolságokból is meggyőzően lépjen vissza a mába . 

NIKOLÉNYI ISTVÁN 

Az egyetem vendégeként több napot 
töltött Szegeden Iván Mihajlovics Duz, 
odesszai professzor, az irodalomtudo-
mányok doktora, aki többek között az 
ukrán—magyar irodalmi kapcsolatok 
kutatásában is részt vesz. Itteni tartóz-
kodása idején szerkesztőségünkbe is el-
látogatott, ahol szót válthattunk vele 
Szeged és Odessza élő irodalmi kapcso-
latainak fejlesztéséről. Hírt hozott a ké-
szülő közös antológiáról, amelynek 
megjelenése a jövő évben várható. 

Vári Attila romániai magyar író és 
Dan Culcer, a Marosvásárhelyen meg-
jelenő Vatra című irodalmi folyóirat 
helyettes főszerkesztője látogatott hoz-
zánk november 30-án. Szegedi tartóz-
kodása idején fölkereste szerkesztősé-

günket Bányai János jugoszláviai ma-
gyar író is. 

* 

Tóth Béla író, szerkesztő bizottsá-
gunk tagja írószövetségi küldöttként 
Jugoszláviába utazott. Látogatását 
anyaggyűjtésre is fölhasználta, hogy a 
határtól á torkolatig tartó szakasz meg-
ismerése után befejezhesse Tisza című 
szociográfiai kötetét. • * 

Szerkesztőségünk elhatározta, hogy e 
számunktól kezdve megszünteti a lap 
Szerkesztői üzenet rovatát. A beküldött 
kéziratokra levélben válaszolunk. Egy-
ben közöljük, hogy csak azokra a kül-
deményekre reflektálunk, amelyeknek 

. tartalmával érdemben foglalkozhatunk. 
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