
50012 
o o 

Irodalomtörténeti 
Közlemények 

V MAGYAR T I D O M A I Y O S AÜADEYIIA 

I K 0 I I - 1 L 0 M T Ö K T É \ I : T I INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 

A\\\ t ~b<nu 



IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 
1 9 5 7 . L X I . é v f o l y a m 3 . s z á m 

S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G : 

BÁN IMRE, ECKHARDT SÁNDOR, NAGY PÉTER, 
TOLNAI GÁBOR 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : 

T O L N A I G Á B O R 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 7957(3. számának munkatársai: Pándi Pál egyetemi 
adjunktus, Zolnai Béla ny. egyetemi tanár, a nyelvészeti tudományok kandidátusa, Angyal 
Endre egyetemi adjunktus (Debrecen), Trencsenyi-Waldapfel Imre egyetemi tanár, az MTA 
levelező tagja, Hankiss János ny. egyetemi tanár (Debrecen), Borsa Gedeon könyvtáros, 
Domokos Pál Péter tanár, Bán Imre egyetemi docens (Debrecen), Gulya János aspiráns, 
V. Kovács Sándor, az Irodalomtörténeti Intézet tudományos munkatársa, Fenyő István tanár, 
Scheiber Sándor főiskolai igazgató, Sziklay László, az Irodalomtörténeti Intézet tudományos 
munkatársa, Gáldi László, a Nyelvtudományi Intézet osztályvezetője, a nyelvtudományok 
doktora, Dobossy László egyetemi docens. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T , V., P E S T I B A R N A B Á S U. 1. 

T E C H N I K A I S Z E R K E S Z T Ő : 

K O M L Ó V S Z K I TI B O R 



PÁNDI PÁL 

Petőfi és a „szerepjátszás"* 

(A nézőpontról) 

Horváth János tanítása szerint Petőfi életében az 1842-től 1844-ig terjedő szakasz a 
„lyrai szerepjátszás kora", maga a szerepjátszó készség pedig Petőfi költészetén végigvonuló s á 
pályakezdő évek utáirirülönösen a Felhők korszakában és a szabadságharc idején előtűnő 
alkati tulajdonsága a költőnek. Horváth János Petőfi-monográfiájának ez a sarkalatos tétele 
szerves része lett a literátus közvélemény Petőfi-felfogásának ; egyetemi előadások és közép
iskolai tankönyvek harminc esztendőn keresztül ennek a tételnek jegyében oktatták Petőfire a 
tanárságot és diákságot. De a szerepjátszás elmélete nem is annyira a hivatalos tanügyi presz-
sziónak köszönheti elterjedtségét, mint inkább.— sokkal inkább! — annak a gazdag és szuggesz
tív bizonyító eljárásnak, mellyel Horváth János ezt az állítását indokolta. 

Idővel azonban j elenpíezett_^_^sü^£OiéD^-.J&. ^ÜYisGyula Petőfi-könyve, amely 
sok tekintetben ellen-képe Horváth János-Petőfi-rajzának, nem időzTE a szerepjátszás kérdé
sénél. Az életrajz dinamikája ettől gyorsan tovaragadja a szerzőt, aki azonban nem hagy két
séget aziránt, hogy a lírai szerepjátszás ösztönét nem tekinti központi tényezőnek Petőfi 
életművében, S^erjb-Antal sok ponton igen találó Petőfi-esszéje már nem is beszél „szerep
játszásról", hanem „lírai realizmust" említ, s életrajz és életmű erős harmóniáját hang
súlyozza — szellemtörténeti koncepcióba ágyazottan. Végül is Révai József állította elvi 
élére a szerepjátszás kérdését, amikor 1948-ban sommásan összefoglalta és elutasította Hor
váth János elméletét : „a különben Petőfiből sokat meglátó konzervatív irodalomtörténész, 
Horváth János, Petőfi költői és emberi magatartásának legjellegzetesebb vonását „szerepját
szásában" fedezi fel, vagyis abban, hogy a költő Petőfi is színész volt, aki nem meggyőződé
sét, lelkét, önmagát adta a versben és az életben, hanem a tömeg tapsára, nyilvános sikerre 
pályázott.... Ha Petőfi költészete színészi szerepjátszás, akkor a 48-as forradalom népi 
balszárnyán is csak szerepet játszott, színészkedett". Ebből az összefoglalásból kimaradtak 
ugyan Horváth János gondolatmenetének számottevő motívumai; a szerepjátszás-elmélet 
Révai József interpretálásában némileg leegyszerűsödik, de a lényeg ebben a publicisztikai 
formában is lényeg marad. Később, 1954-ben, Sőtér István.tanulmánya szállt vitába Horváth 
János elméletével, behatóan elemezve Petőfi első pályaszakaszát. 

Nem véletlenül kerültek szembe elvileg éppen a marxista irodalomtörténészek a „szerep
játszás" elméletével. Ez a kérdés alapvető az egész Petőfi-kép szempontjából s a válasz kihat 
az egész Petőfi-mű elemzésére. Nem csak Petőfi pályakezdésének, lírai realizmusának, népies
ségének, költői-esztétikai tudatosságának marxista értelmezése indokolja a „szerepjátszás" 
revízióját. Megköveteli ezt a költő egész életművének lírai hitelessége, elszakíthatatlan kap
csolata a kor magyar és európai valóságával, s nem utolsó sorban Petőfi forradalmiságának 
szerves és nem „szerep"-szerű kapcsolata a magyar élet történelmi követelményeivel. Tehát 
elvi kérdés s nem csak egyes költemények értelmezéséhez kínálkozó elmélet a „szerepjátszás" 
teóriája, irodalomszemléleti probléma, amelynek megoldása egész Petőfi-képünket érinti. 

Látszólag egyszerű feladat volna elhárítani Petőfi lírájától a szerepjátszás feltételezését, 
hivatkozva a költő természetességére, közvetlenségére, sokszor hangoztatott őszinteségére, 
sőt vallomásaira is, amelyek „szerep" helyett az élményről adnak számot. Lehetne szólni 
arról, hogy Petőfi-feltéve, de el nem fogadva, hogy szerepet játszott — nemcsak játszotta, de meg 
is alkotta „szerepeit", hiszen az ő idejében az ő „jelmezeinek" kiválasztása egymagában is 
felért a legfényesebb eredetiséggel. Említhetnők azt is, hogy maga a lírai-gesztus, amellyel egy-

jegy költő a „szerep" után nyúl, objektív és megfejthető mozdulata az alkotásnak, tehát, 
ennek a gesztusnak is vannak mélyebb rugói — nemcsak magában a jellemben, az alkatban, 
hanem az egyéniség és a valóság, az egyéniség és az adott irodalmi viszonyok kialakuló kapcso-

* Egy készülő dolgozat része. 
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latában Mindezzel cáfolni lehetne a „szerepjátszás" elméletét, s ezek az érvek helyet kapnak 
majd végső' következtetéseink között is. De nem akarunk megelégedni ilyen, mégis csak 
felszíni cáfolattal. Már csak azért sem, mert véleményünk szerint a „szerepjátszás" problémá
jának megoldása nem egyszerűen a kategorikus cáfolat, nem az a limine történő elutasítás, 
hanem a „szerepjátszás" elméletének kritikája, illetve a szerepjátékhoz hasonló, ténylegesen 
meglevő költői jelenség valódi helyének megállapítása Petőfi életművében. Ez a hely nem lesz 
azonos a Horváth János által kijelölttel. A mi felfogásunkban — nevezzük feltételesen így 
—' a „szerepjátszás" nem valami végső, tovább nem elemezhető determinánsa Petőfi pályájá
nak, hanem az előretörő realizmusnak megkerülhetetlen fázisa, amely csakis egy meghatáro
zott szakaszon érvényesül Petőfi költészetében (ott sem kizárólagosan), s érvényessége ezen 
túl megszűnik. 

, A „szerepjátszás" gondolata^mir ,Horváth JánosLelőtt is Jelmer ült a_Petőfi-irodalom
ban. Élettörténetének nyomai Gyulai Pálig vezetnek vissza. Azt is tudnunk kell, hogy a Petőfi 
körtársak emlékezéseiben, jellemzéseiben gyakran, sőt következetesen szerepelnek a költő 
színészi hajlamait ecsetelő epizódok.; társaságbeli viselkedésének, allűrjeinek, beszédmodo-
ranak, ötleteinek, tréFáinaE7~dIkcíójának színészies vonásait hangsúlyozó észrevételek. Petőfi 
nyilvánosság-vágyának, szerepjátszó hajlamának igazolására Horváth János egész sor hite
les tanút állít: Sass Istvánt, Orlay-Petrich Somát, Szeberényi Lajost — s másokat is idéz
hetnénk még Hatvány Lajos gazdag dokumentum-gyűjteményéből. Mielőtt továbbmennénk, 
jegyezzük meg, hogy Horváth János erős hangsúlyt vet Petőfinek e viselkedési-magatartás
beli tulajdonságára, amikor felépíti a „szerepjátszás" elméletét. 

Noha Horváth János előtt is gyakran emlegeti az irodalom Petőfinek ezt a magatartás
beli vonását, csak ritkán találkozunk olyan megjegyzésekkel vagy elemzésekkel, amelyek 
Petőfi viselkedésének ezt a jegyét költészetén is felfedik. Gyulai ír arról, hogy Petőfit szertelen 
becsszomja „untalan sarkalta, hogy feltűnjék", s „nemcsak az irodalom, hanem az élet és 
társaságban is szerepet vágyott volna játszani, azonban talán viszonyai és formái közt nem 
tudván eléggé mozogni, megvetni látszék azt s különcségeivel akart hatni. Meglehet, eleinte 
öntudatlan, de később a negédlés sem hiányzott. . . ." Alább pedig : „Csokonait utánozta, 
de Petőfi volt". Majd azt fejti ki Gyulai, hogy Petőfi gáttalan őszinteségét fogadta a leg
nagyobb tetszéssel a közönség, s ez túlzásokra ragadta a költőt. A közönség-hatás nyomása 
alatt „negédlenie is kellett, hogy sokat beszélhessen magáról...." (L. Gyulai Pál : P. S. és 
lírai költészetünk, 1854.) 

Gyulai még alig terjeszti túl az utánzás és „negédlés" érvényét a viselkedésen, de 
Salamon Ferenc, az irodalmi Deák-párt másik kritikusa már azt fejtegeti, hogy Petőfiről 
„Érzelmeire nézve sem mondhatjuk el egész igazsággal, hogy soha túlzó nem volt ; hogy 
némely képzelt betegséget valódi betegségnek ne vett volna ; vagy hogy életbéli komédiázási 
hajlamai néha a tollát az affectatio terére ne csúsztatták volna át" (kiemelés tőlem, P. P.). íme, 
Salamon Ferencnél már átcsap az „életbéli komédiázási hajlam" Petőfi költészetére is. Két-
irányúan. Egyrészt azt bizonyítja Salamon, hogy Petőfi egy-egy érzelem, helyzet, állapot 
lírai Jdfejezését az eljátszás, a drámai monológ vagy párbeszédszerűség élénkségével oldja 
meg, — s ebben a költői műhelybe villantó észrevételben sok az igazság; — másrészt viszont 
azt állítja, hogy „Petőfi, a szenvedélyes, haragos Petőfi, a minőnek sokszor hetvenkedve 
mutatja magát, tulajdonkép az enyelgés, a szelídebb humor és a legtökéletesebb lelki nyuga
lom és csend valódi költője, nem pedig a nagy szenvedélyeké" — de ebben már semmi igazság 
nincsen! A „szenvedélyes, haragos" Petőfi, aki „nem az igazi", elsősorban a politikai eszmék 
költő-harcosa, s ezt a Petőfit Salamon kínosan nyers otrombasággal elveti. „Mihelyt Petőfinek 
eszébe jut, hogy ő nem csak költő, hanem demokrata, vagy politikai szerepre hivatott próféta, 
s eszméket foglal versbe, alig mondható költőnek". Salamon szerint a „nép dalnoka és a nép 
szószolója benne két oly különböző egyén, hogy alig ismerik egymást". S a nép szószólójaként 
fellépő Petőfit hibáztatja, mert „személyesen is szerepelni akar", mert „személyes szereplési 
hiúság" van a költőben, mert túltengő-^szereplési hajlamot" lát benne, és így tovább1. így 
válik Salamon felfogásában „nem igazi" Petőfivé a haragos, szenvedélyes költő és politikus, 
aki valójában az „enyelgés", a „szelídebb humor", a „legtökéletesebb lelki nyugalom" poétája, s 
csak a hetvenkedő maga-mutogatás, a szereplési rossz hajlam vonja a nagyobb szenvedélyek, 
politikai harcok küzdőterére. íme, a „szerepjátszás" elméletének embrionális formája, úgy 
ahogy az a múltszázad ötvenes éveiben az irodalmi Deák-párt kritikusi központjában kiala
kult. Jegyezzük még meg, hogy — nem tekintve most néhány vagdalkozó kortársi kritikát 
— Salamon Ferenc említi először a „szerepjátszást" nem csupán formális-esztétikai érvénnyel, 
konstatálás<-szerűen, hanem minősítő, mégpedig értékcsökkentő értelemben. 

Az irodalmi Deák-párttal szembenálló, modernebb, polgárosultabb liberalizmus Petőfi-
képén is megjelennek a „szereplés" vonásai. Itt is kettős értelemben. Egyrészt mint a versek 

S Salamon Ferenc, Irodalmi tanulmányok. 1882. 
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belső megformálásában jelentkező sajátosságok, másrészt mint a politikai tevékenységre 
sarkalló hajlam jegyei. Palágyi Menyhért azt fejtegeti, hogy „Petőfi írásközben a maga verseit 
bensőleg nem csak scandálta^ hanem bizonyos mértékben bensoleg el is játszotta, vagyis . . . 
a lírai alkotás láza nála átterjedt azokra az idegpályákra is, melyek a mimelő izmok rendszerét 
szolgálják. Olyan benső mímeléssel kísérte versalkotó ihletét, amilyen a színészemberben 
•támad, ha valamely neki nagyon megfelelő szerepet "olvas, és azt képzeletben. mindjárt 
játssza . . . költészetében ő önmagának jellemszínésze, s ez olyan ismertető jegy, mely csak
is reá illik . . . . ' Más értelemben, pejoratív értelemben szól Palágyi Menyhért Petőfi „mimelő"-
készségéről a politizáló Petőfi költői és közéleti tevékenységét elemezve. Palágyi kétségtele
nül többet ért meg a forradalmárból, mint Salamon Ferenc, de végső soron ő is elérkezik 
oda, ahonnan Salamon kiindul: a republikánus Petőfi elvetéséig. Palágyi szerint Petőfi 
fejlődésének második szakaszában „a színészet helyét a politikai szereplés foglalja el", amit 
ő tévedésnek minősít, „szereplés"-nek a tiszta költészettel szemben. „A költőnek igazi lénye" 
— Palágyi értelmezésében — nem cserélhető össze a radikális republikánus Petőfivel, hiszen a 
költő "politikai szerepléseiben egy kissé a francia forradalom alakjait utánozgatta és e mímelé-
séből folyt az is, hogy némely versében szörnyű komoly republikánus vérengzéseket vigyen 
véghez". (Palágyi Menyhért: Petőfi 1909.). 

Az irodalmi Deák-párt köreiben jelentkező — bár részletesen még ki nem fejtett — fel
fogás a költő és politikus Petőfi szerepjátszó hajlamáról már visszautasításra talált, igaz, csak 
halvány visszautasításra, a kolozsvári Meltzl-iskola részéről. Maga Meltzl Hugó szállt vitába 
Gyulaivar 1876-ban, monaVán, hogy a „negédlések többszörös hangsúlyozása Gyulai részé
r ő l . . . túlzásnak tetszik". Meltzl a „negédléssel" Petőfi páratlan őszinteségét veti 
szembe, s ez a gondolat folytatódik tanítványának, Csernátony Gyulának a tanulmányában, 
aki azt fejtegeti, hogy Petőfi „csak akkor ír, ha belső ösztön hajtja rá s csak azt, amit igazán 
átérzett, vagy átélt. Nem énekel mástól kölcsönzött fájdalmat s nem ujjong más által érzett 
örömön. Nem kölcsönzi a helyzeteket, hanem maga teremti saját élményeiből " 2 

* 
Horváth János elmélete a „szerepjátszó" Petőfiről tehát voltaképpen az irodalmi 

Deák-párt kritikusi berkeihez nyúlik vissza. De minden előzményen, rokonságon és hasonló
ságon tú l : Horváth János elemzése a „szerepjátszó" Petőfiről gyökeresen eredeti felfogást 
mutat. Nála a „szerepjátszás" gondolata nem puszta ötlet, mely eló'-előbukkan a költőről 
rajzolt pályaképen, hanem alapvető tétel, amely meghatározza az egész Petőfi-arcot. S másról 
is szó van itt. Gyulainál, Salamonnál (s ez egyszer idesorolhatjuk Palágyit is) semmiféle szerves 
kapcsolat nincs a Petőfi-versek belső megformálására ható színészi-szereplő hajlam konstatá-
lása és a politika terére kilépő Petőfi „szerepjátékának" pejoratív emlegetése között. Horváth 
Jánosnál már olyan koncepcióval találkozunk, amely együtt látja, egységes jelenségnek 
tünteti fel a lírai alkotás folyamatában észrevett színészi beidegződéseket, a „szerepjátszást" 
mint a költői egyéniség eredendő vonását, és jellegadónak vélt szerepét Petőfi politikai tevé
kenységében. Nála tehát a „szerepjátszás" pszichikai, esztétikai és politikai megnyilatkozásai 
egy erős logikával megrajzolt pályakép azonos gyökerű, jellegzetes vonásai. 

Vizsgáljuk meg közelebbről Horváth János elméletét. Koncepciójának kiinduló pontja 
Petőfi szerepjátszó hajlamának hangsúlyozása, s ennek a hajlamnak „felfedezése" nem
csak az első pályaszakasz verseiben, hanem a későbbiekben is. „Ez a nyilvánosság,előtt 
cselekvő, szereplő hajlam : lyrai egyéniségének legáltalánosabban jellemző bélyege, mely 
attól a perctől kezdve, mihelyt saját hangját csak próbálgatja is, egészen a forradalomkori 
költészetéig, tehát utolsó percig, folyvást szembe tűnik" (30,). 2a Horváth János 
felfogása szerint Petőfi lírájának jelentős, lényeges formáló ereje a szerepjátszó tuda
tosság, a kamaszkortól kísérő szerepjátszó ösztönnek észrevétele es tudatos érvényesítése 
az alkotásban. „Észreveszi, mily tulajdonságai keltettek figyelmet iránta, szereztek neki 
tekintélyt, emelték ki a mindennapiság átlagából, s ezentúl nagy előszeretettel mintázza 
önarcképét e hatás szempontjai szerint s szívesen játssza a volt bakát, színészt, a kalandos 
múltú szabad életelvű ember t . . . " (35.). A fokozódó nyilvánosság hatására egyre „dévajabb 
szeszéllyel stylizálja magát 'ál-Petőfi'-vé" — s ez az ál-Petőfi így fest : „Éjjel-nappal 
tivornyázik, szeretőket tart, tönkreteszi az egészségét; de annyira megszokta a kicsapongó 
életmódot (mit „költői"-nek nevez), hogy a rendes élet talán még hamarabb tönkre tenné; 
valamikor bakkancsos volt, de ha tovább is az marad, még tán a közlegénységből is deg
radálják ; mert akaratos, nem engedi magát az orránál fogva cibálni, a kancsót le nem 

2 Meltzl és Csernátony tanulmányait 1. a Petőfi-könyvtár X. és XXV. kötetében. Jelzések ezek a 
gondolatok a „szerepjátszás" készülő elmélete ellen, s bár összeférnek a Meltzl-iskola Petőfi-felfogásában a 
forradalmi demokrata költő kisebbítésével, ez a tiltakozásuk úttörő. aaZárójelbe tett számok Houváth János Petőf-monográfiája II. kiadásának (1923) megfelelő he
lyére utalnak. 
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teszi, míg nem látja a fenekét; gazdálkodni nem tud: ami kis pénzre szert tesz, eleszi, 
issza ; igen kalandos múltja van s bor mellett szereti elemlegetni múlt szenvedéseit : íme 
az ál-Petőfi, kinek jellemvonásait maga a költő szolgáltatta ki közönségének és kritikusainak" 
(48—49). A „szerepébe" egyre inkább beletaláló Petőfivel szemben, de az ál-Petőfi 
teljes — 1844-es — kifejletét megelőzve, mutatja fel Horváth János az igazi Petőfit, akit az 
1842/43-as évek verseiben még nem halványított el a szerepjátszás. Az igazi Petőfi az otthontól 
elszakadt ifjú nosztalgiáját, a katona- és színészélet emlékeit és élményeit, a szerelemvágy 
ábrándjait s „legvalódibb" önarcképét nyújtja verseiben. (Hazámban, Távolból, Én, Jöven
dölés stb.) Ezt az igazi Petőfit szorította fokozatosan háttérbe a szerepjátszó Petőfi, s 
noha Horváth János hangsúlyozza elemzéseiben a szerepjátszás jegyében születő magatar
tás és versek részleges lírai igazságát, s rámutat arra is, hogy a Petőfi-szerep számos vonása 
Petőfi igazi egyéniségében gyökerezik, lényegileg két Petőfit konstruál: egy igazit és egy 
szerep játszót. 

Horváth János szerint Petőfi átalakulása 1842—44 között a „költőből a színész felé, 
az egyéni közvetlen megnyilatkozástól a szerepjátszás felé halad" (53.). De a szerepjátszás 
nemcsak az „ál-Petőfit" eredményezi, hanem a zsanért és a népdalt iSj e „nekiváló" műfajokat. 
A zsánerben „mindez, ami a szerep-ösztönben költői érték, megtalálja a maga helyét és jelen
tőségét" (57.). Szerepjátszó hajlama „valósul meg különféle humoros typusokat tárgyi igaz
sággal mintázó genreképeiben . . . meg a népdalban, mely ébredező szerelemvágya alanyi
ságát a daloló népi typus tárgyi fikcióival és formáival oly szerencsés szerepjátékban egyesítvén, 
e korszakbeli lyraisága legmegnyugtatóbb klasszikus megállapodásának tekinthető". (498.). 
Tegyük még hozzá ehhez, hogy Horváth János ismételten hangsúlyozza, hogy bár a szerep
játék „nem egyszer mellőzi a tárgyi igazságot; lényege szerint azonban kedvjelenség lévén, 
alanyilag őszinte művelet s értékét a tudatos játék kedves, olykor dévaj humora növeli" 
(498.). Tehát — Horváth János szerint — a szerepjátszó ösztön a „nekivaló" műfajokban, 
megnyitva az utat Petőfi eredeti zsáner- és dal-tehetsége előtt, klasszikus lírai eredményhez is 
vezethet .Eszerint a_jz£rje44átszás_ nemcsak értékcsökkentő hatással járhat, hanem bizonyos 
vonatkozásban (zsáner, népdal) a lírai értékek kiteljesítője is lehet. Azért hangsúlyozzuk ezt, 
mert enélkül szimplafikálnók Horváth János felfogását, redukálva azt az igazi Petőfi és az 
ál-Petőfi kettősségére. 

Horváth János koncepciójában a lírai szerepjátszás korát követi a lírai személyesség 
forrongásának kora (1844 végétől 1846 őszéig), majd következnek a lírai személyesség idő
szakai — 1846 őszétől a márciusi napokig, s" Í848 márciusától — „A cselekveslzgalmai közt" 
—a költő haláláig. De a szerepjáték bele van szőve a horváthjánosi Petőfi-képbe, mint szőnyegbe 
a szál; hol elhalványulnak, sőt eltűnnek színei, hol pedig újra előtörnek, s időlegesen domi
nálnak — még a „szerepjátszás kora" után is. így tör elő újra a szerepjáték — immár meg
változott körülmények között — Az őrült-ben, a Felhők-ciklus egész genezisében s magában a 
ciklusban is, melyet Horváth János „egy őrült-génre lappangó szerepjátszásának" tekint, 
„valami erkölcsi felháborodáson alapuló tragikus dúltság szerepjátékának". (167.) Az 1845 
előtti és utáni szerepjátszás különbözőségéről szólva emeli ki Horváth János, hogy „45 előtti 
szerepjátszása csakugyan játék volt, különböző életformák líraiságának ideig tartó kiélése, a 
játszás tudatával, s ennélfogva humorával is. Líraisága épp e szerepjátszás mozzanatában 
rejlett. A mostani szerepjátszás önfeledtebb és végzetesebb. Nem formai játék, hanem eltökélt 
belső idomulás egy óhajtott typushoz ; gondolkozás- és érzésmód állandó autosuggestioja, 
élmény-hit a fikció alatt, szerep és személy azonosságának a hite. Lyraisága tehát nem színészi 
természetű többé, hanem egy — már akár igazi, »akár valódivá erőltetett« — állandó lelki
állapot, személyesnek vélt uralkodó ihlet, mely a maga kifejezésére egy romantikus költő
szerepet teremt" (167.). 

Erősödő szerepjátszó tüneteket észlel Horváth János Petőfi 1848-as lírájában. Március
ban előlép az aktív politikai cselekvést is vállaló vezéri költő, akinek költői és politikusi tevé
kenységét Horváth János némi aggályossággal szemléli és elemzi, bár — az igazság kedvéért 
jegyezzük meg — tiszteletre kötelező tárgyilagossággal igyekszik háttérbe szorítani politikai 
ellenérzéseit, ha esztétikus érzékenysége értéket jelez. Természetesen politikai meggyőződés és 
esztétikai látás nem szétválasztható tényezői a tudósi szemléletnek, de mi sem volna elhibá-
zottabb, ha a kettő között — s éppen Horváth János Petőfi-könyvéről szólva — mechanikus, 
leegyszerűsített kapcsolatot tételeznénk fel. 

Horváth János felfogásában a republikánus-radikális Petőfi forradalmi eszménye 
„nem a nemzet talajából nőtt ki", a költő „francia mintájú forradalmat képzelt" szemben a 
kormány „józan mérsékletű" politikájával. Ennek a francia mintájú republikánizmusnak 
„lírai és politikai képviselete — Horváth János szerint — forradalmi romantika", amely csak 
a nemzeti talajból kinövő szabadságharcos-forradalmiság jegyében realizálódott nemzetivé. 
Nem térünk itt ki annak fejtegetésére, miért érezzük igaztalannak Horváth János koncep
cióját, mely szerint a társadalmi-forradalmiság nem magyar talajból nőtt ki (s ezért egyenlő á 
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forradalmi romantikával), ezzel szemben a_ szabadságharc (Jellasich és Bécs ellen) magyar 
gyökerű, s csak ennek jegyében realizálódhatott nemzetivé Petőfi forradalmisága. 

Fontosabb ennél itt annak megállapítása, hogy éppen a „francia mintájú" radikális 
republikánizmust (amely „nem a nemzet talajából nőtt ki"!!) kifejező versek egy csoport
jában talál rá Horváth János ismét a szerepjátékra : „Van a királygyűlölet költeményei 
közt egy különös figyelmet érdemlő cso port, mely a politikai indulatot nem ily személyes 
spontaneitással, hanem valamely művészi „közvetítéssel" nyilatkoztatja meg . : . A művészi 
közvetítés-en bizonyos alakító játék, a génre- és önarcképek, nép- és bordalok idején oly gyakori 
„lyrai szerepjátszás" értendő, mely — mint akkor, úgy most sem mindig árulja el magát 
kirívó jelekkel. De aki Petőfit jól ismeri, első pillantásra tisztában van e költemények lappangó 
tárgyas jellegével; érzi, hogy a beszélő alak nem egészen Petőfi, hanem Petőfinek valami 
képzeletbeli typushoz — első korszakában a népdalok nép-éhez, humoros iszákos alakhoz stb. 
— most pedig többnyire valamely forradalmár magyar suhanchoz — idomult, azzal együvé 
olvasztott egyénisége".-

íme: így fest Horváth János elmélete Petőfi „szerepjátszásáról" — az összefoglalás 
kényszerű árnyalat-vesztéseivel. De talán ebből a summázatból is kitetszik, hogy a „szerep
játszás" — melyet Horváth János egy helyen Petőfi költői alapjellemének mond (Tanulmányok 
283.) többrétű jelenség : Petőfi emberi egyéniségében bennerejlő hajlam, amely megmutat
kozott a költészeten kívül is ; kedv jelenség, lírikusi készség, alakító- (zsáner) tehetség, nagy
fokú érzékenység és fogékonyság, mellyé 1 különböző helyzetekbe tudja beleplántálni kedé
lyét, érzelmeit, de a közönséghez idomutó színészkedés is, amely ál-Petőfit teremt, később 
pedig „belső idomulás egy óhajtott típ ushoz" (167.), „szerep és személy azonosságának a hite" 
(167.) illetve tévhite. Teh át míg az első szakaszban lényegileg „fcrmai játék" csak a szerep
játszás, amely az ál-Petőfit a nyilvánosság elé állította, a második szakaszban (Felhők-gem-
zise és a Felhők ) már „élmény a fikció alatt" (167.) egy „romantikus költő-szerep" (167.) 

Célún k a konkrét, irodalmi anyagból érveket merítő vita Horváth János elméletével, 
s nem az, hogy pusztán elméleti síkon, a világnézeti és irodalomszemléleti különbözőség 
elvont érvényesítésével cáfoljuk álláspontját. De ez esetben szükségesnek látszik elöljáróban 
világnézeti-irodalomszemléleti síkon vitatni Horváth János elméletét, s csak ez után térünk 
rá a konkrét irodalmi anyagot elemző vitára. Most, hogy tisztábban lássuk a „szerepjátszás" 
mibenlétét Horváth János Petőfi-képén, egy időre eltávolodunk magának a „szerepjátszás"-
nak a problémájától, s egy pillantást-vetünk Horváth János irodalomszemléletére s a XIX. 
század magyar irodalmának fejlődéséről alkotott nézeteire. S csak ezután kanyarodunk majd 
vissza a „szerepjátszás" kérdésének részletesebb elemzéséhez. 

* 
Tegyük fel a kérdést: milyen nézőpontból, a vizsgálódásnak milyen principiumából 

kiindulva rajzolja meg Horváth János Petőfi pályaképét, hogy azon ily döntő jelentőséggel 
bír a „szerepjátszás"? Könyvének előszavában adja meg erre a választ : „Könyvem egyetlen 
célja : Petőfi lyrai jellemének a meghatározása, mindazon változásokon keresztül, melyeket fejlő
dése menete fölmutat" (5.). A kész Petőfi — olvassuk — csak 1846 közepe táján áll előttünk, 
s innét kezdve művei már egyenként is megkövetelik az elmélyedést. „Figyelmem egyedüli 
tárgya azonban e részletjelenségeknél is ugyanaz marad, mi a fejlődés összes folyamatára 
nézve volt : lyraiságuk mibenléte és jelleme, a műalkotásnak az ihletett lélekhez való közvetlen 
viszonya, létrejöttének lélektani folyamata". (5.) 

Horváth János a magyar irodalomtudomány kimagasló tekintélye, tudósi-tanári műkö
dése nemcsak iskolát teremtett a magyar irodalomtörténetírásban, hanem évtizedeken át fon
tos befolyást gyakorolt a magyar tanár-nemzedékek irodalmi gondolkodására, ízlésére. Horváth 
János, a szellemtörténeti irány eredeti felfogású képviselője, ahhoz az Eötvös-kollégiumi első 
nemzedékhez tartozik, melynek legnevesebb tudós-tagjai Gombocz Zoltán, Kodály Zoltán és 
Szekfű Gyula. Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatairól írott tanulmányát (1908) a magyar 
szellemtörténeti irány egyik legelső erőpróbájának tekinthetjük. Ezt fejleszti tovább Magyar 
irodalomismeret című munkája, amely mintegy programadó cikként jelent meg a szellemtörté
nészek folyóiratában (Minerva, 1922). A szellemtörténeti irány, melynek őse Dilthey, volta
képpen a hegeli filozófiához nyúlik vissza, s a francia felvilágosodás racionalizmusával, a 
a XIX. századi liberális történetírók (Mignet, Michelet, Guizot)3 szemléletével s a Comte-i 

s A magyar szellemtörténeti iskola voltaképpen az első világháború és a proletárdiktatúra bukása 
után született; folyóirata a következőkben összegezte célkitűzését: „E folyóirat a magyar történettudomá
nyok körében érvényt szerez Dilthey történetfilozófiájának, a mindjobban elsekélyesedő természettudo
mányos-pozitivista és materialista történetfelfogással szembehelyezkedő idealizmusnak." „A mi tapasztalati 
világunkban — írja Thienemann Tivadar, az irányzat teoretikusa — egy másik eszmei világ valósul meg, 
következéskép a dolgok változását az eszmék változására kell visszavezetni". (A magyar történetírás új 
útjai. 1931. szerk. Hóman Bálint, 78.) Ez pedig annyit jelent, hogy „az egész szellemtudományi irány az idea
lizmus filozófiájával áll vagy bukik, minden gondolatával ebben a világnézetben gyökerezik . . . " (Uo. 73.) 
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pozitivizmussal (melybe a szellemtörténészek makacsul „belelátják" a materializmust) szem
ben, ez irányzatok tagadásaként jött létre és fejlődött ki. 

A magyar szellemtörténeti irány, kibontakozásának konkrét történelmi körülményei
től is ihletetten, visszahatást jelent a századelejétől megerősödő polgári radikalizmusra, a 
térhódító marxizmusra, politikai „mumusa" az 1919-es proletárdiktatúra, amely rossz álom
nak tűnik az ébredő „modern" konzervativizmus emlékezetében. Történt kísérlet arra, hogy 
a magyar líra századelején induló szabadságharcát s a szellemtörténeti irány kivirágzását a 
húszas évek elején egyazon, egyminőségű .̂ folyamat fokozataiként fogják fel (Farkas Gyula : 
A magyar szellem felszabadulása, 320.), de ez egyszerre való meghamisítása a Nyugat első 
szakaszának és a szellemtörténeti irány osztálytartalmának.4 Jegyezzük még meg, hogy a 
magyar szellemtörténeti irány kialakulásának ismertetői (Hóman, Farkas Gyula) elsősorban 
Kemény Zsigmondban, az „irodalmi Deák-pártban" jelölik meg az irányzat magyar gyökereit. 

Horváth János a Magyar irodalomismeretben fejti ki nézeteit a rendszerezés alapelvei
ről. Itt állítja fel azt a tételét, hogy „Az irodalomtörténetnek irodalmi elvről, önelvű rend
szerezésről kell gondoskodnia", így a rendszerezés „elvi előtételei" a tárgyi hűség és önelvüség. 
Az önelvüség — Horváth János megfogalmazásában — „annak kijelölésére utal bennünket, 
ami mindennemű irodalomban állandó ; a tárgyi (történeti) hűség kívánalma pedig a változó 
(egyedítő) mozzanatok számbavételére kötelez". „Állandó és változó : lényeg és annak idő 
szerinti megnyilatkozásai : e kettőre kell hát figyelmet fordítanunk". Az állandó eszerint 
az önelvüség követelményét megtestesítő lényeg, az irodalmiság fogalma, melyen „mint 
végső elvontságon kell szükségképp felépülnie minden irodalomtörténeti összelméletnek". Az 
állandó és változó egyben a „fejlődés" postulatumai is „s ki is merítik a »fejlődés« fogalmát". 
Eszerint „a fejlődésszerű változás csak formai horderejű lehet", mivel fejlődésről csak 
addig szólhatunk, míg „e folyamat alanya lényegileg mássá át nem alakul". Horváth 
János szerint „az irodalom magyar nyelvűsége, nemzeti szelleme, művésziessége" nem jelenti 
állandó lényegét az irodalmiságnak, hanem csak „korszerű jelenkezéseit", viszont az a meg
határozása az irodalomnak, hogy „írók és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetíté
sével" megfelelő absztrakció, mert „ennél elvontabb, szélesebb s egyszersmind igazabb 
alapra aligha lehet visszavezetni az irodalom ^állandó lényegét". 

Ezután sorraveszi Horváth János a változó mozzanatokat (az irodalmi alapviszony 
forgalmazóit, részeseit, közvetítőit, gyakorlási módját), s arra a következtetésre jut,^hogy a 
fenti elemekből álló irodalmi viszony végül is létrehoz valami kollektív eredményt, „melyben 
a változó határozmányok legvégsőjét kell felismernünk". Ez pedig az írót és olvasót, egymást 
követő nemzedékeket és kortársakat „egyneművé avató" közös lelki forma, egybeölelő formája 
„az összetartozásnak, erkölcsi közösség az irodalmi műveltség formáiban". Ez a'közös lelki 
forma egyrészt irodalmi ízlés („öröklött hajlam"), másrészt irodalmi tudat („eleve-állásfogla-
lás minden továbbival szemben"). Irodalmi ízlés és tudat a fejlődés rendszerének végső változói, 
„iker-mozzanatok", de legvégsőnek, „minden megelőzőt felfogónak" Horváth János az iro
dalmi tudatot tartja, mely „a fejlődés végső eredője". In konkreto : „Arany János és Gyulai 
Pál a magyar irodalmi tudat más-más évezredes fejlődményének legtisztább, legteljesebb 
megtestesítői. Ott állanak ketten a fejlődés tetején, nemcsak mint író és kritikusa, hanem 
mint mindketten irodalmi elvű művelői is az irodalomtörténet tudományának. Ott állanak a 
tiszta, világos magasságban, honnan legteljesebben látszik, s hová legteljesebben elhat a 
múlt" (kiemelések tőlem. — P. P.). 

Nem célunk itt a szellemtörténeti irány beható filozófiai kritikája, sem a magyar 
szellemtörténeti irány taglalása.5 Nem célunk az sem, hogy „visszapergessük" Horváth János 
elméletét a német és francia rokon-elméleteken keresztül Diltheyi1?. Annyit azonban jegyez
zünk meg, hogy. a marxista világnézet nem ismeri el az irodalmi rendszerezésnek, szinté
zisnek horváthjánosi „önelvűségét", hiszen az irodalmat, s általában a művészetet, a való-

4 Csak legenda az a hiedelem, hogy a szellemtörténet valamiféle fejlődő, haladó, progresszív szellemi 
törekvés a megcsontosodott, konzervatív o zitivizmus ellenében. A szellemtörténeti irány — amelynek 
képviselői között akadtak szép számmal polgári humanisták, antikonzervatív bálványrombolók is — nálunk 
lényegileg az imperialista korszak terméke az 1919-es proletárdiktatúrát követ j ellenf rrad lom ideológhi 
támasza. Ennek jegyében született a legnagyobb hatású századunkbeli reakciós történelem-koncepció (Szekfű 
Gyula : Három nemzedék), a szellemtörténeti iskola volt melegágya a német orientációnak a magyar szel
lemi életben (Thienemann Tivadar) s ennek az irányzatnak prominens képviselői lettek később a magyar 
fasizmus ideológusai (pl. Hóman Bálint, Farkas Gyula). Nem vitatjuk, hogy az ablaktalan pozitivizmussal 
szemben a szellemtörténészet koncepcióra, összefüggések meglátására késztetett. Azt sem vitatjuk, hogy a 
magyar szellemtörténeszeket sem lehet politikr.ilag közös nevezőre hozni iilozófiai irányzatuk közös neve
zője okán. Szellemtörténész volt Hóman Bálint és Szerb Antal is, de Hóman a magyar reakció ideológusa, 
Szerb Antal pedig a szellemtörténeti iskoli keretein belül is szentségtörően eredeti megtépázója a konzer
vatív-úri szemlélet irodalmi rögeszméinek. Mind ez azonban nem változtat azon, hogy a szellemtörténeti 
irány természetes „kikötője" a fasizmus s csak Szekfü Gyula jellemének és patriotizmusának erejét dicséri az 
az elhatározása, mellyel a II . világháború idején „kilépett" a szellemtörténeti irány politikai konzekvenciái
nak sodrából. 

5 L. erről Szigeti József: A magyar szellemtörténet bírálatához. Filozófiai Évkönyv. 1952. 
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ság specifikus, képszerű tükröződésének fogja fel, s ebben a definícióban egyaránt hangsúlyos 
a valóság tükröződése és a tükröződés specifikus (irodalmi s nem tudományos ; irodalmi s 
nem zenei, képzőművészeti; s az irodalmon belül: lírai, drámai, epikai stb.) jellege, s mi 
ebben látjuk azt a „végső princípiumot", amely vizsgálódásaink kiindulópontja, s amely eleve 
kizárja az önelvűségnek azt a felfogását, amely az irodalmat csakis immanens tényezőkből 
értetné meg. Ahogy az ember önmagát nem tudja felemelni, mivel ez fizikai „fix-pontjának" 
feladását kívánná, úgy nem lehet megérteni az irodalmat „in se", mivel az ilyen elvű szemlélet 
lszakítja az irodalmat létalapjától, a valóságtól, s olyan szempontokkal és az értékelés olyan 

normáival közeledik a műhöz, amelyekben nem fejeződik ki az irodalom valóságot tükröző 
lényege, felépítményi jellege. [A hasonlat, mint minden hasonlat, természetesen sántít. Ember 
még soha sem emelte fel önmagát, az irodalmat viszont már nagyon sokan magyarázták az 
„önelvűség" alapján, s bár az ilyen irodalom-értelmezésnek „fix pontja" a vizsgálódás téves 
alapelve volt, részeredményekkel, találó megállapításokkal, az irodalom általunk sem taga
don belső törvényszerűségeinek megközelítéséveWagy formai törvényszerűségek felfedezésé
vel : ez a vizsgálódás is sok hasznosat nyújthatott. Éppen Horváth János életműve a 
példa erre.] 

Horváth János a szellemtörténeti irány jegyében közeledik az irodalomhoz, felfogása az 
„önelvű" rendszerezésről egyenes következménye az irodalom valóság-tükröző (osztály-) 
jellege tagadásának. (Ami filozófiai nyelven az anyagi világ elsődlegességének tagadását, s a 
szellemi világ primátusának elfogadását, azaz a filozófiai idealizmust jelenti.) Az „önelvűség" 
ilyen értelmezéséből következik az a felhatalmazás, mely a vizsgálódás vezető szempontjául 
különféle immanens tényezőket tehet meg — így például a „műalkotásnak az ihletett lélekhez 
való közvetlen viszonyá"-t, a mű létrejöttének lélektani folyamatát. Horváth János a mű és 
az egyéniség kapcsolatát boncolja, úgy, ahogy ez a kapcsolat a műalkotás folyamatában kivilág
lik. Ez az „önelvű" vizsgálódás — a műalkotás pszichikai tényezőinek kétségkívüli jelentő
ségét elismerve is — az irodalmat kiragadja legszélesebb, legtábgasabb : valóság-összefüggé
seiből, s egy szűkebb, „belső relációnak" szálaira fűzi. Ez a „belső reláció" azonban — ha önma
gában, mint végső princípiumot tekintjük, ahogy Horváth János teszi, s nem mint a valóság
összefüggéseken belüli, az elsődleges összefüggéssel kapcsolatos specifikus' relációt fogjuk 
fel, mint a marxizmus — már nem minőségileg azonos része teljes igazságnak, nem pars pro 
totó, hanem a filozófiai idealizmus szülötte, amely ellentétbe kerül a marxista értelmezéssel 
nemcsak az irodalom és valóság kapcsolatait illetően, hanem — ez esetben — a műalkotás 
lélektani folyamatainak felfogásában is. A „műalkotásnak az ihletett lélekhez való közvet
len viszonyá"-t elemzi Horváth János s ez a vizsgálódási szempont az irodalmi „önelvűség" 
terméke, ez pedfg az idealista lényegü szellemtörténeti irány kategóriája. Mindennek isme
rete közelebb visz benünket a „szerepjátszásnak", a horváthjánosi Petőfi-szemlélet leg
jellegzetesebb vonásának geneziséhez — az elmélet, az irodalomszemlélet sikján, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a „szerepjátszás" teóriája szemléletileg szorosan összefüg az irodalmi 
„önelvűség"-gel. De mindez csak elvont jellemzése-elhelyezése a „szerepjátszás" elméleté
nek. Ahhoz, hogy Horváth János koncepcióján belül konkrétabban is megértessük a „sze
repjátszás" helyét és funkcióját, tovább kell mennünk, mert problémánkra csak Horváth-
nak a magyar irodalom törtenetéről alkotott felfogását elemezve adhatunk teljesebb választ. 

* 

Fentebb mint a magyar szellemtörténeti irány kimagasló tekintélyét jellemeztük 
Horváth Jánost. Most szólnunk kell arról, a különbségről, amely Horváth János és a magyar 
szellemtörténészek (a „Minervások" csoportja) között fennáll. Míg a Minerva c. folyóirat 
iránya a tényektől, a „tárgyi hűségtől" legmesszebb elrugaszkodó szellemtörténeti hipotézisek
nek, szélsőségesen önkényes rendszerezéseknek is kedvezett, addig Horváth János munkássá
gában, nem utolsó sorban Irodalmi műveltségünk kezdeteiről és Petőfiről írott könyveiben, 
éppen a nagyfokú tárgyi hűség ellensúlyozza a szellemtörténeti koncepcióból következő önké
nyességet", az adatok, irodalmi tények szigorú tiszteletében jelentkező valóság-igény vágja 
útját a szellemtörténeti akrobatikának. Horváth János — akinek irodalomszemléletében 
oly jelentős szerep jut az egyeztetésnek, kiegyenlítődésnek, harmóniának — maga is az egyez
tetés mestere : szemléletében egyéni és eredeti ötvözetbe olvad a német szellemtörténet és a 
tárgy-tisztelőbb francia irodalomtudomány hatása, — ami egyszerre óvja meg a szellemtörté
neti szélsőségektől, s a szárnyatlan pozitivizmustól. De nem óvhatja meg természetesen iroda
lomszemléletét, irodalomtörténeti koncepcióját az idealizmustól, hiszen ez a horváthjánosi 
„ötvözet" is csak relatíve szerencsés változata a szellemtörténeti iránynak, lényegében 
mégis csak szellemtörténet. 

A másik különbség politikai-morális jellegű : Horváth János már a húszas évek elején 
visszalépett a Minerva szerkesztésétől, s röviddel ezután megválik a Tormay Cecil-szerkesztette 
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Napkelettől is, melynek irodalomtörténeti és kritikai tanácsadója volt. Nem vesz részt aktívan 
a szellemtörténészek szervezkedésében, nem követi őket azon a gyorsan emelkedő politikai 
pályán sem, mely nemcsak egyetemi katedrákat ígért, hanem a kulturális-szellemi élet vezető
posztjait, sőt miniszterséget is. ő megmaradt az irodalomnál, félrevonulva a politikai élet 
küzdelmeitől. Mélységes hagyománytisztelet, liberális színezetű konzervativizmus jellemző 
egyéniségére, amelyet nem kísérthetett meg a kurzus évtizedeinek politikai csillogása. Ez a 
következetes tartózkodás is megóvta tanulmányait a sekélyes aktuálpolitikai célzatoktól, ami 
nem mond ellent annak, hogy műveiből egy határozott világszemlélet, emelkedett nemzet 
eszmény és erkölcsi ideál körvonalai bontakoznak ki. Nem értünk egyet ezzel a horváthjános 
nemzeteszménynyel és erkölcsiséggel, vitázunk szemléletével, bíráljuk konzervatívizmusát, 
de tiszteljük emberségét és tudósi moráljának tisztaságát. Ez a tudósi morál és jó külön
bözés a minervások csoportjától egyengeti Horváth János nagyfokú tény tiszteletének, tár
gyilagosságának érvényesülését irodalomtörténeti munkáiban, s éppen ezen tulajdonságai 
okán értékesek ma is, az övével ellentétes világnézeti közegben is, fejtegetései a magyar 
irodalom fejlődéséről. 

Horváth János a magyar irodalom történetéről kimunkált felfogásában az újabb — 
Bessenyeiékkel kezdődő — magyar irodalmi fejlődés első lépését a „nyelvi érdekű irodalmi
ság" létesítésében jelöli meg. A következő lépés — melyet az egész mozgalom „öntudatlan 
rugója"-ként működő nemzeti politikai ösztön megkövetelt — a hazai (többnyire történeti) 
tárgy és nemzeti érzés. A nemzeti irodalom harmadik lépése „a nyelv és tartalom (tárgy) 
nemzeti jellege után az irodalmi ízlését is megkövetelte". A „nemzeti klasszicizmus" kora 
(Petőfi és Arany kora) az irodalom nemzeti jellegét az „irodalmi esztétikum magyarságában 
látta és valósította meg". (Tanulmányok 278.) Erre a harmadik korszakra a korábban nyug
talanító ellentéteknek összeegyeztetése, a harmonikus ízlés a jellemző, „melyet nemzetileg 
klasszikusnak mondunk". De nemcsak az ízlés harmóniáját hozza meg ez a kor, hanem népinek 
és irodalminak összehangolását is, egy hétévtizedes forrongó fejlődés betetőzését. E koncep
cióban sok az igazság-elem. Noha egy-egy korszak irodalmának mint egységes jelenségnek fel
fogása ellenkezik a mi osztály-szemléletünkkel, s az egymást követő irodalmi korszakok kapcso
lódását és ellentéteit mi végeredményben a gazdasági és társadalmi folyamatok mozgásából 
véljük levezetendőnek (anélkül hogy tagadnók az irodalmi mozgás specifikus rugóit), mégis : 
kétségtelenül a lényegi vonása Bessenyei és Kazinczy korának a „nyelvi érdekű irodalmiság" 
(bár ez nem választható el a tartalom polgárosulásától), lényegi vonása a Kölcsey és Széchenyi 
jelölte iránynak a tartalom (tárgy), a gondolatok, problémák felerősödő, nemzeti jellege s az 
sem vitatható, hogy Petőfi és Arany művében addig páratlan teljességgel inkarnálódik a 
a nemzeti ízlés, s hogy népinek és irodalminak magas szintézisét jelenti a „nemzeti klasszi
cizmus" (bár hívebbek vagyunk az igazsághoz, ha népi és nemzeti irodalmi szintéziséről beszé
lünk a plebejus demokratizmus talaján, pontosabban a nemzetté lenni készülő nép nagyszerű 
irodalmi jelentkezéséről). 

Sem filozófiai vonatkozásokban,-sem konkrét, irodalomtörténeti értelemben nem vállal
kozunk itt Horváth János koncepciójának beható kritikájára. Célunk a Petőfi-probléma meg
közelítése — Horváth János fejtegetéseit is csak ebből a nézőpontból vizsgáljuk. Említettük 
már, hogy irodalom-felfogása lényegileg a szellemtörténeti irányban gyökerezik, s utaltunk 
ennek az iránynak német genezisére. De nem lehet figyelmen kívül hagyni — s éppen a 
Petőfi-problémát oldozva 1 — felfogásának hazai, magyar előzményeit. A „szerepjátszás" 
elméletének magyar előzményei között mint legdöntőbbre mutattunk rá az irodalmi Deák
párt (különösen a „párt-alapító" Salamon Ferenc) előkészítő szerepére. Ez a rokonság Horváth 
János és az irodalmi Deák-párt nézetei között Petőfi szerepjátszásáról : egy mélyebb eszmei 
összhangzás jelentkezése. 

Horváth János a nemzeti klasszicizmuson belül Aranyban látja a fejlődés betetőzését, 
Petőfiben csak „első, spontán" képviselőjét (Tanulmányok 279). „Petőfi — olvassuk — ösztön
szerűleg választ utat és irányt, temperamentumától s politikai szenvedélytől is vezetteti 
magát és kategorikus egyszerűséggel intézi el az egész probléma-rendszert. (A népköltészetről, 
népiességről van szó. — P. P.) Az ő spontán kezdeményét Arany a költőtárs kongenialitásával 
fogja fel, . . . tárgyszerűleg, valóságérzékkel, kitisztult irodalmi tudattal, s történetileg 
tájékozott felelősségérzettel. Első ízben vagyunk tanúi egy Petőfi-féle kezdemény gondolattá 
érlelésének, fejlődéstörténeti rendszerezésének." (420.) Majd: „Petőfié minden téren : a cselekvő, 
expanzív személyesség, Aranyé minden téren: a felfogó személyesség józan korlátozása önmagá
nak, felelősség-érzet közönségével szemben" (436.). Arany a forradalom idején — írja Horváth 
János — „részben barátja, Petőfi példáján lelkesülve . : . ; kilépett a maga egyéniségének 
határai és természetes korlátai közül", de „az Tij helyzetben", a forradalom után „minden 
kockázatot kerülő óvatos természete, valóságérzéke, lelkiismeretessége, felelősségtudata neki 
is egyelőre csak a »kitörést« tanácsolhatta" (446.). Petőfi „utat tört" Aranynak, „S mikor 
csorbítatlanul elismerjük P. abbeli jelentőségét, hogy a hagyományos magyar ízlés formái 

196 



között faji jellegünket új lírikummal gazdagította, . . . meg hogy irodalmunknak — ha helyes 
úgy mondanom — visszamagyaroscdását ő teljesítette be az ízlésnek nemzetileg klasszikus 
meg rögzítésével : viszont másfelől meg kell adni, hogy azt a magyar specifikumot, melyet 
ő oly zseniális fogékonysággal megérzett, kiszínezett és közkedveltségre juttatott, nálánál 
gyökeresebb, ősibb, konkrétabb, testibb-lelkibb fajisággal valósította meg az, kinek tartóz
kodóbb hajlamait felszabadította : Arany János" (461.). S mégegyszer emlékeztetünk itt a 
Magyar irodalomismeret című tanulmányra, melynek az a konklúziója, hogy az irodalom fejlő-

. désrendszerében mutatkozó változó mozzanatok közül a legvégső, minden megelőző, felfogó 
az irodalmi tudat, s hogy Arany János és Gyulai Pál a „magyar irodalmi tudat már-már évezre
des fejlődményének legtisztább és legteljesebb megtestesítői" (26.). 

Ahogyan Horváth János különböző tanulmányaiban egymás mellé állítja Petőfit és 
Aranyt, abból világosan kitetszik, hogy az egyenlően megoszló tudósi tisztelet mellett is 
Aranyban látja a fejlődés betetőzó'dését, azaz nem csupán a 49 utáni Arany „többleté
ben" mutat rá erre a betetőzcdésre, hanem az Arany-oeuvret a nyelvtől az irodalmi tudatig, 
a közönség iránti felelősségérzettől egészen a magyar specifikum költői kiteljesítéséig — 
fölébe helyezi Petőfi életművének. Számára Petőfi zseniális úttörő, ösztöneitől és szenvedélyei
től vezérelt teremtő lángész, de Arany az eszmény, a magyar jellem és erkölcsiség jelképpé 
magasztosuló megtestesítő je. Petőfi és Arany „egymásmellettiségének" ilyetén való értelmezése 
Horváth János felfogásánál is élesebben ütközik ki az irodalmi Deák-párt teoretikusainál 
— eresebb-kíméletlenebb formában Salamcn Ferencnél, gyöngédebb megfogalmazásban 
Gyulai Pálnál. S talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt véljük, hogy éppen Arany János 
rendíthetetlen ragaszkodása Petőfihez és eszméihez hatott fékezően, fegyelmezően a deákpárti 
kritikusok „petófietlenségére". Világosan kitetszik ez a „petőfietlenség" Salamon Ferenc 
Petőfi-tanulmányaiból, s abból a konstrukcióból, amelynek jegyében a kritika (s nemcsak a 
Deák-párti!) Petőfi lírájával Arany epikáját állította szembe, a szó esztétikai érteimé
ben is. A Petőfiből egyébként sokat és elsőként megmutató Gyulai-tanulmány már 1854-
ben pedzi a két költő összehasonlításának azokat a minősítő szempontjait, amelyeket évtize
dekkel később — az alkalomhoz idomuló formában — Arany-emlékbeszédében fejtett ki. 
Gyulai úgy veti az elismerő hangsúlyt Petőfi népdalaira, zsánerképeire, tájfestő lírájára, hogy 
mint másodrendűt, mellőzi a politikai „népiességet" kifejező'költészetet (P. S. és lírai költé-^ 
szetünk 78.), s úgy magasztalja az aranyjánosi epikát, hogy Arany hajlamaitól idegennek, 
iránya, természete ellenére születettnek jellemzi líráját (Emlékbeszédek I. 260.). Emlékbeszé
dének legihletettebb oldalai közé tartoznak azok, amelyeken Gyulai Petőfi és Arany rokon
ságát és különbözőségét festi. De a sok igazság között mily sok az igazságtalanság, a „petőfiet
lenség" ! Petőfi „heves, szilaj ifjú", aki „vakon hisz eszméiben", „erőszakos", „mit sem gondolva 
a világgal", ő az „önkéntesség ösztönével teremt, s gyakran inkább csak homályos sejtelem 
vezeti,mint világos öntudat"; „ízlése és szívnemessége nem mindig egyerejű képzelme szárnya
lásával". (Emlékbeszédek I. 241—243.). Ezzel szemben Arany „nyugodt", „lelkén a kétely 
árnya borong", „kíméletes, engedékeny", „erőt vesz magán", nem akarja „vezérelni" 
a világ folyását, „öntudatos művész", „mélyebb" (mint Petőfi), költészete az „élet egész 
komoly hangulatát" kifejezi, „férfias küzdelmét" és „megnyugvását" az erkölcsi rend vas
kényszerűségében". (Emlékbeszédek uo.) Arany talán „kevésbé kifejezője korának, mint 
Vörösmarty és Petőfi, de inkább megtestesül benne mindaz, a mi fajunk szellemét és természe
tét állandóan jellemzi" (Uo. 254.). 

* 

íme a bizonyság arra, hogy Horváth János Petőfi—Arany szemléletének gyökerei 
Gyulaihoz nyúlnak vissza. Petőfi és Arany rokonságának és különbözőségének, a jellemzésük
ben kitapintható rangsorolásnak azonossága vagy legalább is erős hasonlósága arról is meg
győz, hogy Gyulai és Horváth János nemcsak bizonyos esztétikai ítéletek és előítéletek hason
lósága alapján jutnak el a hasonló minősítésig, hanem azért is, mert -— lényegileg — mind
kettőjükben azonos erkölcsi ideál, magyarság-eszmény, nemzeti jellemkép munkál, amelyhez 
— önkéntelenül is a priori mérik az irodalom jelenségeit. Petőfi és Arany életművét is. 

Gyulai Pál és Horváth János elemzéseivel sok részletben, pszichikai megfigyelésben 
egyetértünk ; mind a Petőfi, mind az Arany-képen, mind pedig a kettő összehasonlításában 
számos lényegbevágó mozzanat nyert tollúkon maradandó megfogalmazást. Nem tagadjuk 
természetesen Petőfi és Arany rokonisága mellett a kettejük közti különbségeket sem, s itt 
nem pusztán a természetükbeli különbségekre' gondolunk, hanem szemléletük, életfelfogásuk, 
hagyomány és környezet-iskolájuk, végső soron : társadalmi bázisuk különbözőségére is. 
De a Gyulai Pál és Horváth János által elemzett különbség jellegével (s e jellegben rejlő minősí
téssel) nem azonosíthatjuk magunkat, mint ahogy nem azonosítjuk magunkat azzal az erkölcsi 
ideállal, magyarság-eszménnyel sem, amelynek sugallatára Petőfi és Arany-képeiket, s a 
kettő közti különbségről vallott nézeteiket kialakították. 
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A forradalom és szabadságharc bukása után tüstént kivirágzott az az apologetikus 

Íiolitikaí-fö'fténelemfilozófiai irodalom, mely céljául tűzte ki annak bizonyítását, hogy a 48-as 
orradalom voltaképpen idegen a magyarságtól, amelynek jellemével nem egyeztethető össze 

sem a radikalizmus, sem az antimonarchista háború; Kossuth és Petőfi fanatizmusa taszí
totta a népet karakterével ellentétes irányba, a nemzeti katasztrófa felé ; Kossuthtal szem
ben Széchenyit állította ez az irodalom nemzet-eszményül, s miközben felemelte Széchenyit, 
ezt az ideált egyre inkább hozzáidomította deákferenci eszményképéhez. 

A bukás utáni számadás és Önvizsgálat komor, felelős tónusát üti meg Kemény Zsigmond 
hírhedt politikai esszéiben, A forradalom után (1850) és a Még egy szó a forradalom után (1851) 
címűekben. Ez a hang, ez áfe attitűd jellemzi a Csengery Antal által kiadott Magyar szónokok és 
státusférfiak (1851) című politikai jellemrajzsorozatot, melynek legértékesebb tanulmányai 
Kemény Zsigmond (A két Wesselényi Miklós, Széchenyi István), Csengery Antal (Szemere 
Bertalan, Eötvös József, Dessewffy Aurél, Szalay László) és Pap Endre (Kölcsey Ferenc) 
tollából származnak. Ezekkel a művekkel rokon-irányt képvisel Szalay László : Magyarország 
története (1851—54) és Eötvös műve A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álla-
dalomra (1851—54). 

Azért mondottuk apologetikus jellegűnek ezt az irodalmat, mert — különösen Kemény 
Zsigmond tanulmányaiban — kiindulópontja a magyarság védelmezése a forradalmiság vád
jával —, s ami ezzel összefügg : a bukott forradalom következményeivel szemben. Ennek a 
politikai irodalomnak emelkedett szelleme, színvonala, felelősségtudata máig sem kopott 
meg. De koncepciója már in statu nascendi reakciós volt, hiszen 48 tagadásából nőtt ki, S 
előzményei a 49-es békepárt, s távolabb a centralisták Kossuthtal szemben kiütköző kor
látai voltak. Ennek az apologetikus irodalomnak ideológiája alapja lett az irodalmi, s nem
csak az irodalmi! Deák-pártnak, s hagyománya azontúl is minden forradalomtól, progresszív 
megnyilvánulástól elhátráló, visszahúzódó politikai-szellemi törekvésnek. 

Kemény Zsigmond nemzeti jellemképet kontsruál azzal a határozott, bevallott szán
dékkal, hogy siettesse a magyarság felmentését a „forradalmiság" vádja alól. Kemény volta
képpen letagadja, „kimagyarázza" a magyar nemzeti jellemből a forradalmi hajlamot. Szerinte 
a magyar nép „nyugodt", „józan", erkölcsi tulajdonai visszatartóztatják „a fanatizmus és 
hazafiság palástjába takart minden bűnöktől", mindig „teljesíti kötelességeit", „óvatos", 
Európában legkevésbé alkalmas „hitelvévé és lélekirányává tenni a mozgalmat, a változ
tatási törekvést", gondolkodásmódjában és érzületében „nincsenek meg azon elemek, melyek
ből másutt következetesen fejlenek ki . . . i forradalmak", jellemvonása a nyíltság, nem 
természete a bosszúállás, nem hajlamos összeesküvésekre, nincs benne hajlandóság a szocializ
musra. Magasztalja „azon értelmes és józan" falusi lakost, ki nem úszott a forradalmi árral, 
ki „a kül-benyomások után"' nem hajló, ki a „patriarhális élet szigorú engedelmességét 
követeli saját házában" és „minden márciusi szabadság, minden egyenlőség dacára egy nagy 
forradalom alatt sem tanulta meg a polgári társaságot rangfokozat és a hatalom hierarchiája 
nélkül képzelni". A magyar nemzet monarchizmusa „ismeretes", a politikai radikalizmus 
idegen tőle, nemzeti eszméjének természete „inkább conservativ, mint szabadelvű", sem „a 
radicalismus, sem a nemzetiségi, sem az önállósági irány nem volt vegyítve a monarchismus 
gyűlöletével".6 

Ez a magyarság-kép — Kemény szándéka szerint — a Széchenyi-mintából indul ki, 
de sokkal határozottabban mutat a megegyezést, józan „reálpolitikát" hirdető Deák felé. 
A helytelenített, bukott és megtagadott forradalom szemszögéből nézve nőhet csak a kora
reformkori dinamikus, gyújtó Széchenyinek fölébe a meghátráló, meglassudó, „józanodó" 
Széchenyi, s csak ebből a nézőpontból tekintve — már pedig Kemény innen nézett szét — 
torkollhat bele a Széchenyi-eszmény a Deák-eszménybe;í 

Horváth János így összegezi ezt az eszményt : „Ösztöni alapja a fajszeretet; de annak 
önző árnyalatát teljesen feloldja az erkölcsi felelősség követelménye, mely a puszta érzelmet 
a lelkiismeret állandó ellenőrzése alá állítja. Ez kizár minden szeszélyt, szenvedélyt, ábrándos 
könnyelműséget, hiú ambíciót, népszerűséghajhászást, képzelgést és teóriát; ellenben meg
követeli az önismeretet . . . a valóság józan tudomásulvételét, a fajért való cselekvésnek ezek
hez való igazodását. Kockáztatást, virtust, kísérletezést, vakmerőséget nem tűr ; inkább 
beéri a lassú, de biztos haladással, — inkább, ha kell, a passzív kivárással (,,kitürés"-sel), 
mintsem téve dést engedjen meg a faj, a nemzet: az erkölcsi közösség rovására." (Tanulmá
nyok 439.) 

Üjra visszakanyarodhatunk immár Arany Jánoshoz. Horváth János szerint ebben a 
keményi gondolatrendszerben (tegyük hozzá : nemzeti jellemképben) van adva a magyar 
klasszicizmus világnézeti, erkölcsi, sőt filozófiai alapvetése. (Uo.) Arany pedig— az irodalmi 
Deák-párt kritikusai" es Horváth János szerint is — ennek a keményzsigmondi nemzeti fellem-

• (Forradalom után 15-101. K. Zs. Ö. M. XII. kötet.) 
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képnek, morális eszménynek, filozófiának megtestesülése — nemcsak egyéniségében, hanem művei
ben és irodalmi tudatában is. „Alig kell bizonyítanunk — írja Horváth János —, hogy azok az 
1849 után szükségesnek ítélt tulajdonságok Deák hatása nélkül is megvoltak Aranyban, de a 
változott körülmények között még időszerűbben nyilatkozhattak" (Uo. 445.). Nem kell sok 
magyarázat talán ahhoz sem, hogy a forradalom tagadásából születő keményzsigmondi jellem
kép valójában csak különös Prokrustes-ágya lehet az aranyjánosi jellemnek és műnek, amelybe 
hogy elférjen : szívét, agyát és gerincét kellene megnyomorítani. Nem tagadjuk, Arany jelle
mének és műveinek egyes elemei emlékeztetnek a keményzsigmondi ideál-típusra. De 
Aranynak mint a Kemény Zsigmond-féle nemzeti jellemkép pregnáns megtestesítőjének 
felmutatása : Arany meghamisítása, életművének torz értelmezése, lényegileg : elszakítása 
1848-tól. 

Horváth János az így szemlélt Arany magaslatáról tekinti át Petőfi pályaképét. Egy 
forradalmat megtagadó, a monarchiához konformisan idomuló nemzeti jellemképet tesz magá
évá, a haladással egy lényegében konzervatív magyarság-eszményt szegez szembe, kimondat
lanul is az 1849 utáni apologetikus — forradalomellenes irodalom eszményeihez méri Petőfit; 
azt a hagyományt követi, amely a nemesi liberalizmus szellemében értékelte Petőfit (irodalmi 
Deák-párt). Hangsúlyozzuk: itt nem egyszerűen arról van szó, hogy Horváth János Arannyal 
méri Petőfit, Aranyt magasabbra látva Petőfinél, hanem arról, hogy Horváth János egy Kemény 
Zigmondhoz, az irodalmi Deák-párthoz idomított Arany kilátójából néz Petőfire. Így aztán Aranyon 
keresztül nemcsak Petőfi es Kemény lesznek egy töretlen folyamat képviselőivé,7 hanem 
mindaz, ami a Petőfi-képen nem egyezetethető össze a keményzsigmondi-aranyjánosi ideál
típussal, valamiképpen árnyékba kerül. 

Petőfinek ilyetén való szemlélete az irodalmi Deák-párt köreiben kezdett kialakulni, 
s — mutatis mutandis -t- folytatódott Asbóth Jánosnál, a keményi iskola reakciós tanítványá
nál. Érdemes itt megállni, s szemügyre venni Asbóth Három nemzedék (1873) című tanulmányát, 
amely a maga színvonalasan reakciós mivoltában sűrítve és meztelenül adja a nemesi libera
lizmus nemzeti jellemképét és azt a reakciós fejlődés-vonalat, melynek csúcsa nem 1848, 
hanem 1867. Asbóth szerint Széchenyi költőpárja Vörösmarty, Kossuthé Petőfi, Deáké Arany. 
Deák és Arany „Nemzeti kinyomatban, tiszta magyarságban határozottan felülmúlják 
Kossuthot és Petőfit" (Irodalmi és politikai arcképek 1876. 44.). Aranyt és Deákot soha nem 
ragadtatták a „koreszmék és a cosmopolitikai áramlatok végletei" a „magyar érdekek kockáz
tatására". Petőfi erc's külföldi ihletettsége mellett Arany és Deák „tiszta magyar mindenütt", 
műveltségük erősebben gyökerezik a magyar talajban, mint Petőfié és Kossuthé, a népben 
rejlő erőt „nem kevésbbé ismerik és használják fel" mint Kossuth és Petőfi, „de tisztábban és 
jobban tudják érvényesíteni" (Uo. 44—45.). Végezetül arra a következtetésre jut Asbóthi 
hogy Kossuthban és Petőfjbeji (de már Széchenyiben és Vörösmartyban is) a „komédiás-
kodásriak" olyan jelenségeivel találkozunk, melyek teljesen hiányzanak Aranyból és Deákból. 
Petőfi és Arany összevetése e szerint így alakul : „Aranynál sehol sem találjuk a bizarrnak, 
a dagálynak, a világfájdalomnak, a cosmopolitaságnak azon elemeit, melyek Petőfit gyakran 
zökkentették ki a népköltészet . . . igaz hangjaiból . . . de nem találjuk nála a népiesnek 
pórias és közszerű elemeit sem". A népköltészet Aranyban éri „legszebb diadalát" mivel a 
műköltészet egész tisztultságával a legmagasabb eszméket és szépségeket is úgy tudja elő
állítani, hogy a nép egyszerű elméjére és mesterkéletlen szívére is hathatnak" (Uo. 46.). 
„Petőfiben a komédiáskcdás (színészkedés, szerepjátszás? P. P.): a dagály, a bohózatos, 
és maga külső megjelenése, mely később a torzonborz vadgeniek nemzedékét szülte" (Uo. 
48.). Ezzel szemben Arany (és Deák) „legnagyobb ereje a megnyugtatásban, kiegyenlítésben 
és kibékítésben, a harmonicus alkotásban van" (Uo. 48—49). Nem hat ránk az újdonság 
erejével ez a jellemzés. Szellemét megismertük már Kemény röpirataiból, a terminológiát 
pedig azokban a definíciókban látjuk viszont, melyeket Horváth János a nemzeti klasszi
cizmusról adott. 

Eredetileg felvetett kérdésünkre — a vizsgálódásnak milyen princípiumából és milyen 
irodalomtörténeti fejlődésvonalból kiindulva rajzolja meg Horváth János Petőfi pályaképét, hogy 
azon oly döntő jelentőséggel bír a „szerepjátszás" — most már nemcsak elméleti jellegű választ 
adhatunk, hanem konkrétabb, irodalomtörténeti sőt politikai érdekű feleletet is. Horváth 
János a XVIII. században induló irodalmi fejlődés csúcspontját, betetőzését Arany Jánosban 
véli felfedezni; benne látja a nemzeti klasszicista ízlés teljes beérését. Aranyban látja meg
testesülni azt a magyarság-eszményt, azt a nemzeti attitűdöt, amelyet legélesebben Kemény 
Zsigmond fogalmazott meg a szabadságharc bukása után írt, a 49 utáni nemesi megalkuvás 
szellemében született apologetikus politikai esszéiben. Horváth János irodalomtörténeti 

' Arany „mint a nemzeti klasszicizmus egyik legfőbb képviselője mintegy eleve összehangolva lehe
tett nemcsak az ízlés mintaadójával, Petőfivel, hanem annak kivált 1849 után nagyhatású továbbalakítójá-
val, Kemény Zsigmonddal" (Tanulmányok 394—395.). 
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koncepciójának gyökerei Gyulai Pálhoz, az irodalmi Deák-párthoz nyúlnak vissza. Petőfi
szemléletét •— akarva-akaratlanul is — a keményzsigmondi magyarság-eszményhez „igazí
tott" Arany szupremaciaja határozta meg, s ez a szupremácia — horváthjánosi értelemben 
— nem csupán az irodalmi nyelv tekintetében, hanem a világnézet, erkölcs, magyar speci
fikum tekintetében is érvényesül. Az így látott Arany János áll legközelebb Horváth Jánoshoz 
az egész magyar irodalom történetéből, a nemzeti klasszicizmusnak az aranyjánosi betelje
sedés értelmében szemlélt kritériumai a látható-láthatatlan belső normái az ő irodalmi vizsgáló
dásainak is. 

Ezek után szinte kézenfekvő annak megállapítása, hogy mindazokat a petőfiségeket, 
amelyekben Horváth János lényegi (eszme ízlésbeli, stílusbeli stb.) eltérést lát a maga Arany
képétől, a „szerepjátszás", az „ál-Petőfi" körébe utalja. így lesz „szerepjátszás" a pálya
kezdő Petőfi lírai vajúdásából, mely a magyar költészet forradalmát, a lírai-realizmust sürgeti 
világra, így hull a „szerepjátszás" gyanúja a Felhők gazdag genezisére s magára a ciklusra is, 
amely így egy fiktív ideállal való azonosulássá egyszerűsödik, így látja újra megjelenni 
Horváth János a szerepjátszó Petőfit a republikánus-radikális politikai lírában, annak is csat
tanóiban, a királyellenes versekben. 

Ez a válaszunk talán tetszetős (és lényege szerint igaz is), mégis magában rejti a prob
léma leegyszerűsítésének veszélyeit. Mindeddig csak azt hangsúlyoztuk, ami Horváth Jánost 
Keményhez, Gyulaihoz, az „irodalmi Deák-párt-hoz" fűzi, s nem említettük az elválasztó 
mozzanatokat (sem azok konzekvenciáit Horváth János Petőfi-képén). 

Kemény Zsigmond és a deákpárti kritikusok értékrendje, nemzeti jellemképe, Petőfi 
líráját Arany epikájának magasztalásával kisebbítő irodalomszemlélete, averziója a forrada
lommal és a Petőfi-szerűén politizáló költészettel és költővel szemben : lényegileg az 1850-es 
évek terméke, a kompromisszum-vágy és konformista törekvés együttes szülötte az önkény
uralom viszonyai között, a nemesi liberalizmus 49 utáni arculatának tükrözője. Az a törekvés 
fejeződik ki ebben az irodalomban, hogy 48 társadalmi-radikális (forradalmi) tendenciáinak 
teljes elvetése és megtagadása révén valamit megtartson 48 nemzeti nimbuszából egy létre
jövő osztrák—magyar harmónia, azaz egy összmonarchikus koncepció alapján. (Ebben is 
vannak fokozatok : Gyulai például sokkal többet lát 48 szabadságharcos oldalából mint 
Kemény, sokkal többet és tisztábban őriz meg 1848-ból, mint általában a deákpártiak.) Ennek 
az irodalomnak aktuális politikai célzata olyan erősen él magukban az irodalomtörténeti
esztétikai fejtegetésekben is, hogy a politikai előítéletek olykor uralkodó szemponttá nőnek,* 
— ahogy ezt különösen Salamon Ferencnél tapasztaljuk. Énnek pedig, éppen Petőfire nézve, 
az a következménye, hogy Salamon esszéiből egy nyers és ingerült értetlenség árad a költő 
felé, különösen ami politikai tevékenységet (költői és közéleti téren) illeti. Ez a súlyos politikai 
előítélet viszi rá Gyulait arra, hogy mellőzze Petőfi politikai lírájának elemzését, prejudi-
kálva^zt, hogy lírájának ez a része másodlagos jelentőségű. 

Horváth János Petőfi-könyvéből sem hiányzanak politikai előítéletek — teszem 
— a költő forradalmi-politikai tevékenységét illetően. De Horváth János könyvében már 
nem hatnak oly elemi erővel, minden gondolatra ráterpeszkedő aktivitással az 1848-at 
torzító törekvések, gondolatmenetében már nincs jelen oly aktuálpolitikai eréllyel az 50-es 
évek konformizmusa, mint az „irodalmi Deák-párt" kritikusainál. Az a közel háromnegyed 
évszázad, mely könyve megjelenését a szabadságharc korától elválasztotta, minden torzító, 
kiforgató, opportunus törekvés ellenére is, növelte a magyar népben, sőt a magyar közvéle
ményben 1848 fényét, leszűrte s — felében-harmadában — ki is mondhatta történelmi 
tanulságait, 48 jelképpé nőtt — a hivatalos értelmezéseknél tisztább és vonzóbb jelképpé. 
Mindez — s tegyük még hozzá : a monarchia széthullása—-tükröződik Horváth János 48-
szemléletében, 48 nemzeti-szabadságharcos hagyományának elértésében. 

Ennek következtében Horváth János sokkal több esztétikai megértéssel elemzi Petőfi 
politikai líráját, mint Gyulaí~Pál vagy Salamon Ferenc, s a szemléletére jellemző nagy
fokú tárgyi hűség — bár nem törheti át a szellemtörténet korlátait — gyakran megakadá
lyozza a politikai előítéletek nyers belesodródását az esztétikai elemzésekbe. Nem azt állítjuk, 
hogy a tárgyi hűség, az irodalomnak lelkiismeretes „sachlich" szemlélete kiegyenlíti (ki
egyenlítheti) vagy kiküszöbölheti a politikai előítéleteket. Erről nincs szó. De a konkrét 
munkafolymatban a tárgyi hűség csökkentheti, fékezheti a politikai előítéletek romboló 
hatását. Mint ahogy azt Horváth János Petőfi-könyvében tapasztaljuk. 

Hogyan kapcsolódik mindez a „szerepjátszásához? Úgy, hogy a „szerepjálszá&ljieni 
szubjektív előítéletek kategóriájaként jelenik meg Horváth János gondolatmenetében, nincs 
pejoratív értelme (de a szerepjátékból eredő ál-Petőfinek már van!), s szó sincs arról, hogy a 
„szerepjátszás" jegyében látott pályaszakaszokat vagy ver'scsoportokat Horváth János 
nyílt averzióval kezelné vagy degradálná. Nem, tárgyilagossága megóvja ettől. Ennek az 
objektivitásnak eredménye, hogy Horváth János nagy érzékenységgel, finom elemzésekkel 
mutat rá Petőfi „szerepjátszásának" tényleges vonásaira is, amelyeknek létezését a maguk 
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helyén és a megfelelő összefüggések között nem vonjuk kétségbe. De megnyilatkozik a „szerep
játszás" kategóriájának szubjektív értelme abban, hogy Horváth János szerint a „szerep
játszás" vezető, alapvető tulajdonsága Petőfi költészetének, kiinduló-pontja lírája és epi
kája értelmezésének. Abban, hogy Horváth János a tényleges szerepjátszó mozzanatokat 
kiterjeszti olyan vers-rétegekre is, amelyekre ez nem jellemző, amelyeknek lényege ebből 
nem érthető meg, vagyis: ezeknek a verseknek mint a szerepjáték termékeinek értelmezése 
eltorzítja jelentésüket, csökkenti jelentőségüket a magyar líra fejlődésében, kiforgatja 
3. költeményeket a Petőfi pályán végzett tényleges funkcióikból, objektíve alábbszállítja 
líraiságuk, lírai realizmusuk hitelét (hiszen a horváthjánosi elfogulatlanság szintjéről nézve 
is magasabb a lírai hitelértéke a nem-szerepjátszó verseknek, mint a szerepjátszóknak), 
„,súlytalanít"-ja ezeket a költeményeket. S akarva-akaratlanul is, ha Horváth János a „szerep
játszást" mint a költői fejlődés egyik alapvető mozzanatát kezeli is, ha uralmát csak 1844-ig 
állapítja is meg, ha a szerepjáték hajlamát Petőfi eredeti lírai készségének tekinti is, — pálya
képén végighúzódikegy választóvonal az igazi Petőfi és a szerepjátszó Petőfi (ennek része az 
ál-Petőfi) között, s bár a klasszikus eredményeket egyiktől sem vitatja el, az így értel
mezett „szerepjátszás" jelenti azt az elemet a Horváth János rajzolta pályaképen, amely 
objektív igényű és látszatú összegezése (és Petőfire-alkalmazása) a korábban elemzett elő
ítéleteknek, a magyar irodalom fejlődéséről alkotott szubjektív felfogásnak. . 

Ami már most azt a megállapítást illeti, hogy a „szerepjátszó" Petőfi voltaképpen a 
Horváth János Arany-képével nem harmonizáló Petőfit jelenti, ezt oda kell módosítanunk, 
hogy ez is bennefoglaltatik a „szerepjátszás" körében, de nem csak ez : hiszen a szerepjátszás 
tényleges vonásai mellett olyan klasszikusnak ítélt verscsoportok is idetartoznak Horváth 
János szerint, mint a népdalok és zsánerek. De mindezt figyelembe véve is : a „szerepját
szás" horváthjánosi felfogása Petőfi fejlődésében bizonyos költői „súly"-különbséget is jelez 
— Petőfi és Arany között, Arany javára, s ennek a különbségnek végső tartalma az az 
igaznak vélt magyarság-ideál, nemzeti jellemkép, amelynek megtestesülését Horváth 
János Arany életművében látja, s amelyhez ő maga is vonzódik. De fontosnak tartjuk 
ismételten hangsúlyozni: mindez nem előítéletek, szubjektív elfogultságok, nyers averziók 
formájában jelenik meg a Horváth János által rajzolt Petőfi-pályaképen, hanem objektív 
módon, a szerepjátszás kategóriájában. De ennek az objektív színezetű kategóriának 
világosan feltárható a szubjektív tartalma, s ez a szubjektív tartalom — „petőfietlen'j. 
Ennek a „petó'fietlenségnek" pedig a F etó'fi-monográfia megjelenése idején, 1922-ben, 
súlyos jelentése és hatása volt. A benne kifejeződő magyarság-szemlélet, nemzet-ideál a 
magyarságot fajiságában, temperamentumában, jellemében látta és láttatta idegennek a 
forradalmi ságtói, s ez a gondolat 1919 után, a húszas években, nem kevésbé volt igazta
lan, mint 1848 után, az ötvenes években. Ez a gyökeresen forradalom-ellenes szemlélet 
vet árnyékot Horváth János Petőfijére is, szerepjátszásnak minősítve azon tulajdonságait 
és lírai eredményeit a költőnek, amelyekben legtürelmetlenebbül, legmarkánsabban nyilat
kozik meg a változtatásra, modernségre, „szélsőségre" és forradalomra érett magyar nép. 
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