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A SZABADSÁG KÖLTŐJE
(HÓDOLAT

PETŐFINEK)

1949. december 21-én, J . V. Sztálin 70. születésnapján jelent meg
Olaszországban Petőfi verseinek új, válogatott gyűjteménye Révai József
bevezető tanulmányával. (Alessandro Petőfi, Liriche, Trauduzione di
Folco Tempesti, con un saggio di Giuseppe Révai, Vallecchi Editoréi
143 lap). A gyűjtemény rendkívüli sikert a r a t o t t . A folyóiratok és a napi
sajtó cikkekben m é l t a t t a Petőfi költészetét. A X I X . sz. legnagyobb,
jainak — Puskinnak, Heinének, Shelleynek — egyenrangú társát érté
kelték a magyar költőben. Olaszország különböző városaiban — Rómában,
Milánóban, Bánban és másutt — Petőfi-esteket rendeztek. Különböző
társadalmi szervek konferenciákon v i t a t t á k meg költészetét és Petőfi
kiállítások rendezésére vállalkoztak. 1950-ben jelszó lett Petőfi, a füg
getlenségért, a demokratikus szabadságjogokért, a békéért harcoló olasz
dolgozók ajkán.
A kiváló firenzei művészettörténet-professzor, Ranuccio Bianchj
Bandinelli lírai átfűtöttségű tanulmánya egyik legszebb dokumentuma
az 1950-ben fellobbanó olasz Petőfi-kultusznak. írása a római Teatro
delle Artiban, 1950. február 22-én rendezett Petőfi-est bevezető elő
adásául készült, s. nyomtatásban az Olasz Kommunista Párt politika
és kulturális szemléjében: a Rinascitaban
jelent meg (1950. február)
»Un poéta delia liberta (Omaggio a Petőfi)« címen.

Az 1823. év első és az 1849. év július havának utolsó napja Petőfi Sándor életútjának
két határköve s e rövid huszonhat év egy. intenzív, befejezett és tökéletes élet tartalmát
foglalja magában.
Egy kiskőrösi mészáros fia; abbahagyja középiskolai tanulmányait, otthagyja a családi
élet melegét, beáll katonának. Grácban megbetegedik, 1841-ben elbocsátják és mintegy
életrekeltve Goethe Wilhelm Meisterének romantikus élményeit, elszegődik vándorszínésznek.
Első verseit 1842-ben adja ki. Már ezek a versek is új hangot ütöttek meg az akkori irodalom
ban : minden modorosságtól menten egyedülálló beleéléssel éneklik meg a magyar föld tájait
s egy nem könnyű élet máris keserű élményeit.
A fiatal újságíró költeményeit, (mert ebben az időben már mint újságíró tevé
kenykedett) igen vegyes fogadtatásban részesítik: a szalonpoéták hada s a kritikusok
által kidolgozott poétikai sémákhoz ragaszkodó intelligencia nyersnek találja őket, realizmusuk,
minden intellektualizmustól mentes őszinteségük bántóan cseng fülükben.
A kis vidéki városokban és falvakban ellenben gyorsan népszerűvé válnak e versek,
mert mindenki saját élményének kifejeződését érezte bennük. Amikor a következő évben,
1845-ben, Petőfi utazást.tesz Észak-Magyarországon, mindenütt ünnepelve fogadják. Itteni
élményeinek színes leírását adja az »Útijegyzetek«-ben.
1845-ben írt költeményei már teljes költői alakját állítják elénk : a »Négyökrös szekér«
idillje mellett ott áll a »Magyar nemes« maró szatírája. Petőfi költészete azonban nem merít
hető ki egy-két példakép elemzésével. A probléma sokkal mélyebb és olyan természetű, hogy
semmi csodálatos nincsen abban, há a Petőfi által pusztulásra ítélt világhoz tartózó kritikusok
nem voltak képesek annak igazi értelmét megérteni sem akkor, sem a későbbi időkben. De, pilla
natnyilag, kövessük csak ezt a rövid életrajzi vázlatot, mely gyorsan, szinte egy parabola
logikájával vezet el a végső katasztrófáig.
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Életének utolsó három esztendejét rendkívüli intenzitás jellemzi: mintha már érezné
sorsának beteljesülését, az esztendő az »Egy gondolat bánt engemet« című költeménnyel
kezdődik. Ez az év a határozott irodalmi, sőt még inkább politikai aktivitás esztendeje is.
Ugyanebben az évben írja gyöngéd szerelmes verseit is ahhoz, akit végül is 1847 szeptemberében
feleségül vesz, »Szabadság, szerelem e kettő kell nekem. Szerelmemért' feláldozom életemet
Szabadságért feláldozom szerelmemet«.
A szeretett asszony mellett, az annyira vágyott és most megvalósuH bensőséges családi
légkörben a költő megtalálja a gyengédség és a békesség hangjait, de egy pillantra sem feledi
az ügyet, amelynek szolgálatára szentelte egész valóját s csak éppen meg akarja ízlelni a
nyugalomnak e perceit: »Várj egy kissé, hagyd élvezni mostan Fejedelmi nyugalmamat.«
(Amióta én megházasodtam...)
Ugyanebből az évből valók derűs népi akcentusú idillikus költeményei, a »Sári néni«
»A Tisza«, »A gólya«.
>

S milyen bús látvány volt a házak tetején
A sok üres fészek,
Szellő lehelt reám, sejtés halk szellője.
Hogy jövőmbe nézek.

• A nyugalom csak rövid ideig t a r t : kezdetét veszi az 1848. év, az az esztendő, amikor
egész Európában úgy látszott, mintha megvalósulás előtt állnának a szabadságnak és meg
újulásnak azok az eszméi, amelyekért Petőfi harcolt:
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
ijesztve eget földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Március 13-án írja nagyszerű nemzeti dalát, ami ma valóban nemzeti költeménye a
Magyar Népköztársaságnak :

%
Talpra magyar, hí a haza !
Itt az idő, most vagy soha !
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

"

A következő napon 12 pontban fekteti le a politikai követeléseket és 15-én egyik főszerep
lője annak a forradalomnak, amely Pesten elfogadtatja a 12 pontot. Ez a polgári forradalom
győzelme volt, de Petőfi nem állt meg a polgári forradalomnál. Még barátai is túlradikálisnak
látták, összeütközésbe került az első alkotmányos kormánnyal s a költő és népvezér, az
ifjúság bálványa, akiért az egész nép lelkesedett, megbukott az országgyűlési választásokon.
Visszavonul a gyakorlati cselekvéstől és verseket ír ; nem egy közülük legszebb költe
ményei közé tartozik.
Szeptemberben beáll a Nemzetőrségbe, majd innen átlép a hadseregbe. Azon
ban itt sem kerülhette el az összetűzést felettesei mentalitásával, s visszatér Pestre.
Mégis, amikor megtudja, hogy a régi rendszer visszaállításáért harcoló szövetséges hadseregek
előnyomulnak, ismét csatlakozik Bem tábornokhoz. »Isten veled, szép ifjú hitvesem, Szívem,
szerelmem, lelkem, életem!« — írta valamivel előbb.
1849 július 25-én utazik el. Július 31-én látták utoljára a harc tombolása közepette
Segesvár mellett. Holtteste ott maradt a harcmezőn ismeretlenül: halála mintegy apoteózisa
volt: nem kellett megérnie a reakció diadalát.
Itt illő volna megismételni azokat a szavakat, amelyekkel a mi Carduccink magasztalta
Petőfi halálát, aki, mint írta : »úgy tűnt el, mint valami szép, görög istenség«.
Mégis, ezek a szavak szerintünk inkább illenének egy Shelleyhez, mint Petőfihez. Bár
ő is a romantikus nemzedékhez tartozott, mégis Petőfi irodalmi romanticizmusa egészen más
j e llegű volt, Petőfi forradalmi hazafiassága nem ugyanaz volt, mint 48 többi hőseié. A mai
M agyarország joggal ismeri fel Petőfiben egyik előhírnökét, sokkal inkább, mint Kossuthban
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vagy Táncsicsban, a paraszti forradalmárban. Petőfi forradalmi érzése szélesebb társadalmi
és nemzetközi alapokon nyugszik. »Véres napokról álmodom« írta már 1846-ban, »mik a világot
rombadöntik, S az ó világnak romjain Az új világot megteremtik.« 1848-ban így:« . . . t e
csillag, Te a népek hajnalcsillaga!... egy nyáj, egy akol, egy vallás van a földön : szabadsági
Hazája szabadságát mindig az összes nemzetek, népek szabadságával való összefüggésében
látja s dicsőíti a napot »Ha majd minden rabszolganép Jármát megunva síkra lép, Pirosló
arccal és piros zászlókkal És a zászlókon érne szent jelszóval: Világszabadság!«
Petőfi ezt két évvel azelőtt írta, még mielőtt 1848 júliusában Párizsban megvívta volna
első nagy csatáját a modern társadalom két alapvető osztálya, az első csatát a burzsoá rendszer
megvédéséért vagy megdöntéséért, mint Marx mondta.
Itt külön kellene beszélnünk Petőfi költészetéről és külön róla, mint forradalmárról |
a világosság kedvéért igyekszem majd külön választani egyéniségének ezt a két mozzanatát.
De előre kell bocsátanom, hogy ennek az elkülönítésnek csupán, hogy úgy mondjam, didaktikai
értéke lehet. Az irodalom történetében ugyanis ritkán találkozhatunk olyan töretlen, integráns
egyéniséggel, mint éppen Petőfi. Voltak kritikusok, akik megkísérelték- szétválasztani,
elkülöníteni e két mozzanatot, melyből Petőfi személyisége összetevődik: a költői gondolatot
és a-forradalmi cselekvést. Ezek a kritikusok, akár jóhiszeműen, akár nem, azért voltak
kénytelen ilyen módszerhez folyamodni, hogy egyáltalán meg tudják közelíteni ezt az izzó,
csupatűz tömeget, s hogy ezt a zavarbaejtő egyéniséget bele. tudják erőszakolni a burzsoá
ziának szánt történelmi elmefuttatásaikba. Zavarbaejtő egyéniség volt, mert Petőfi-költői
géniuszát nem egykönnyen lehetett megtagadni: az újabb idők költészetében igen ritka
jelenség a szárnyalásnak akkora képessége : a megszokott, nyugodt beszédtónusról a költői
képre való áttérés gyakran oly hirtelenül és közvetlenül jelentkezik benne, hogy valósággal
az extázis egy bizonyos formájára emlékeztet. Úgyannyira, hogy egy magányos és szigorú
kritikus, a meggyőződéses liberális Crimm, Petőfit a halhatatlan költők sorában Dante,
Shakespeare és Goethe elé merte helyezni. És mégis akadtak olyanok, akik abbeli igyekezetük
ben, hogy tompítsák forradalmi élességét, azt hangoztatták, hogy Petőfi pátosza alapjában
véve nem egyéb, mint modorosság, és hogy ő maga is egyszerűen csak ügyes komédiás ; mások
meg gyötrő forradalmi vágyódását »politikai szeszéllyé« fokozták le. ó, hová vezet a »tárgyilagos«
kritikusok elfogulatlansága!
Mármost, bárki olvassa is, akár a Biblioteca Universale Sonzogno 25 centesimos kiadá
sában olasz prózai fordításban, de még inkább Folco Tempesti legújabb válogatásában meg
jelent Petőfi-költeményeket, idillikus, szerelmes vagy forradalmi verseit, nem tudja kivor^il
magát azok közvetlen, őszinte érzelmi hatása alól. A maga korának formalista kritikusai
egyébként ezt az Őszinteséget vetették szemére, mert ez szerintük csak nyersanyag és'népieskedés volt, amit nem alakított át az irodalmi receptek tudóskodó alchimiájával.
Ha tekintetbe vesszük a szerves összefüggést a költő által megénekelt eljövendő végzete :
a rá harcmezőn vagy vérpadon lecsapó halál és valóságos sorsa között, akkor az én szememben
a legszerencsétlenebb tévedés »irodalmi fikcióról« beszélni vele kapcsolatban.
A valóság az, hogy Petőfi, bár nem tudatosan, mégis tökéletesen azt a magasabbrendű
emberi eszményt, az integráns ember eszményét, testesítette meg, amely ma a marxista ideál:
azt az eszményi embert, aki az ember által az ember számára épített világban a maga teljes
életét éli, akiben eggyéforr a gondolat és a cselekvés. Mily távol van ez az eszmény az élettől
és annak harcaitól elszakadt, szűk szakterületére bezárkózott, meddő értelmiségnek attól a
típusától, amelyik pedig, oly kedves a kapitalista társadalomnak! És figyeljük csak meg :
semmi torzítás vagy erőltetettség sincs abban, amit állítunk, azaz abban, hogy az integráns
ember eszménye ott él Petőfi lelkében, mégha nem is olyan logikusan körvonalazva, mint
ahogyan azt a marxista gondolkodás határozta meg. Valóban, a gondolat és cselekvés egysé
gének eszménye a XIX. századi liberalizmus alapeszméje volt mindaddig* amíg a liberalizmus
ban volt progresszív lendület.
Erre az eszményre való utalást még egy olyan nagy olimpuszi szellemben is megtaláljuk,
mint Goethe s egy nem ilyen nagy, de tiszta lélekben is, mint a mi Guerrazzink. Ügy azonban,
mint Petőfi, senki nem testesítette meg egy személyben a magasrendű értelmiség és a politikai
mozgalmi vezér típusát.
Ezért nőtt túl saját korán és ezért került szembe még barátaival is'.
Irodalmi téren, miután Jókaival és még más nyolc íróval együtt létrehozta a »tizek
társaságát«, amelynek irodalmi programmja a magyar irodalomnak a néppel való szoros kap
csolat általi megújítása volt, csakhamar nézeteltérése támadt társaival, csakúgy, mint poli
tikai téren, Petőfi ugyanis a legkövetkezetesebben képzelte el az irodalomnak a nép érzelmi
és kifejezésvilágával való összekapcsolását, mint ahogy a forradalmat is oly következetesen
akarta végigharcolni, hogy a liberalizmus alapján álló harci társai már nem voltak hajlandók
velemenni. A történelem, akkortól napjainkig, világosan megmutatja, hogy a liberalizmus
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alapján állva a forradalom kompromisszumba torkollik. Petőfi nem akart megállni azon a
ponton :
Vannak hamis próféták, a kik
J
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földje van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, étlen-szomjan,
Kétségbeesve lengenek.
Természetesen Petőfi forradalma is a középrétegekre támaszkodott a feudalizmus
ellen és még nem a proletariátusra : még az ő számára is lehetetlenség lett volna túllépni
azon a történelmi helyzeten, amelyben cselekednie kellett. Nem akarjuk megkövetelni Petőfitől
a népi demokratikus forradalom világos, rendszeres politikai elméletét. Nem, mert akkor erő
szakot követnénk el a történelmen és Petőfit olyan keretbe állítanánk bele, amelyik nem az
övé, hanem egy századdal későbbi, a mienk. Annyit azonban világosan leszögezhetünk, hogy
spontán érzéseivel megsejtette annak szükségszerűségét, hogy túl kell lépni egyrészt a »Fiatal
Magyarország« irodalmi programmjain, másrészt a liberális polgári forradalom korlátain
az ember teljes felszabadítása felé.
S a nép hajdan csak-eledelt kívánt,
Mivelhogy akkor még állat vala ;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen foga.
Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hírét?
Izzó vas trónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz... úgy vigyázzatok :
Ismét pusztíthat e láng rajtatok !
(A nép nevében)
Mélyen gyökerezett benne-a meggyőződés, hogy a költőnek kötelessége túllépni saját
énjén és egész valóját az emberi testvériség és felvilágosítás szolgálatába kell állítania : a
»XIX. sz. költői« c. versében ezt írja : »Ne fogjon senki könnyelműen A hurok pengetésihezl
Nagy munkát vállal az magára, Ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint el
dalolni Saját fájdalmad s örömed : Nincs rád szüksége a világnak, S azért a szent fát félre
tedd.«
Minthogy azonban Petőfi szerint minden költő, minden művész alkotásaiban elsősorban
a saját egyéniségét adja, hogy egy költő »hasznos lehessen a világnak« ahhoz az szükséges,
hogy öröme és bánata azonos legyen a világ örömével és bánatával, vagyis mindazon emberek
örömével és bánatával, akik reménnyel eltelve egy jobb jövő megvalósításáért harcolnak.
Petőfiben ez az azonosulás tökéletes. Kritikusai, akik kételkedni merészeltek őszinteségében,
vagy süketek voltak, vagy süketnek kellett lenniük, mint az nem egyszer megesik.
Híres elbeszélő költeményében, »Az Apostol«-ban saját maga bizonyítja, mennyire
tudatában van annak, hogy ő a jobb életért küzdő emberiség aktív tagja : gyönyörű kifejezése
ennek a szőlőszem költői hasonlata, amelynek napfényes hónapokra van szüksége ahhoz,
hogy megérjen. Ezzel szemben évmillióknak kell eltelni, amíg a világ megérik, de bizonyosan
megérik s minden nagy szellem egy-egy földet érlelő sugár.
Ez volt és számunkra ez ma is Petőfi: fénysugár, amelyik érleli az emberiséget.
Az ember és a költő ilyen integráns egységével szemben különösen hiábavalónak bizo
nyul az összehasonlítgatások és az irodalmi hatáskeresések henye játéka, pedig hány történeti
kritika merül ki ilyesmiben. Valójában senkinek sem sikerült nyugati költő döntő hatását
megtalálni Petőfiben. Valaki kelet felé fordulva legújabban Nyekraszovra utalt, az orosz
forradalmi demokrácia költőjére. De szerintem ebben az esetben is, már amennyire képes
vagyok megítélni a kérdést, inkább csak a történeti helyzet hasonlóságáról, bizonyos pszicho
lógiai rokonságról van szó, semmint igazi és tulajdonképpeni irodalmi hatásról. Mindenekelőtt
a történeti helyzet hasonlóságáról s' ez vonja maga után a tónus rokonságát is, mert éppen
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Oroszországban és Magyarországon jelentkezik először, megeló'zve más nyugati országokat,
a társadalom történeti struktúrájából adódó szükségszerű belsó' következményként a demo
krácia és a liberalizmus szétválása]
Ezért Petőfi, a költészet és a szabadság szimbóluma, ma Olaszországban is egyre nép
szerűbbé válik. Neve ismert volt atyáink idejében, mint azt az akkori fordítások is mutatják,
de aztán feledésbe merült. Ma ismét feltámad Olaszországban is és mindenütt, ahol a haladásért,
a szabadságért és a népek testvériségéért folyik a harc.
Csodáljuk sorsodat, Petőfi Sándor ; te verseiddel megszerezted a legnagyobb dicsőséget,
amit csak költő elérhet;
Te, rövid életed folyamán átélted a világ minden örömét és bánatát;
Rajtad az öregség nem vett erőt s eltűntél nyomtalanul, mint valami mitikus hős ;
Ma tisztel, szeret és magasztal szabad és erős néped s vele együtt minden szabad ember
a földön.
Egyetlen egyben mondhatjuk szerencsésebbnek magunkat: megérhettük ama világ
megvalósításának kezdetét, amelyért a te életed lángja lobogott.
Tisztelet, neked, Petőfi Sándor! Tisztelet a magyar népnek s vezetőinek!
Szabadság azoknak a népeknek, akik a reakció és az obszkurantizmus szellemének
sötétje ellen harcolva keletre vetik pillantásukat és várják a Hajnalt!
Ford.: Sallay Géza

KLANICZAY TIBOR

HERMÁNYI DIENES JÓZSEF ISMERETLEN MUNKÁJA
Irodalomtörténetírásunk meglehetősen mostohán bánt a Nagyenyedi Demokritas szerzőj ével, a XVIII. századi Erdély tudós írójával. Egyházi beszédei és 158 kötetre rúgó, kéziratban
maradt hagyatéka nagy hírt szereztek neki kortársai és közvetlen utódai között, de később
egyre inkább elfeledett emberré vált. Kéziratai annyira szétszóródtak, hogy a XX. század
kutatóinak egyenként kell azokat összekeresni — ha egyáltalán lehetséges — az erdélyi kéz
irattárakban. Kelemen Lajos, — több évtizedes levéltári és kézirattári kutatás után — csak
néhány kéziratának1 a hollétéről tudott beszámolni, mikor 4925-ben kiadta Hermányi Dienes
József emlékiratát. Az irodalomtörténet szerencséje, hogy a néhány ismert kézirat, illetvemásolat között, a főként teológiai és tudományos műveket író nagyenyedi prédikátor két
irodalmi becsű írását is ott találjuk : az emlékiratot és a Nagyenyedi Demokriíust. E két —
sajnos csak csonkán kiadott — munkájából egy sajátos arcélű írót ismerünk meg : a hétköz
napok életének hiteles ábrázolóját, a valóság szépítés-nélküli bemutatóját, a társadalom
ferdeségeit csendes gúnnyal szemlélő embert. Hermányi Dienest e két műve alapján is fontos
hely illeti meg a XVIII. század magyar irodalmában, s általában a magyar elbeszélő próza
történetében. Irodalomtörténetírásunk azonban még nem jelölte ki ezt a helyet, elmulasz
totta műveinek részletes vizsgálatát. A Demokritus nagy részét sajtó alá rendező Györgv2
Lajos is inkább csak művelődéstörténeti szempontból méltatja a híres anekdota-gyűjteményt.
A felszabadulás után egyedül Tolnai Gábor hívta fel a figyelmet a magyar irodalomtörténet
adósságára
Hermányi Dienessel szemben, a magyar felvilágosodás előkészítői közé sorolva
őt. 3 írói alkotásainak részletesebb feldolgozásához igyekszem most az utat egyengetni egy
eddig lappangó munkájának ismertetésével.
A gyulafehérvári Batthyány könyvtár IX, 264. számú kéziratában Bod Péter kiváló
kortársának egy különös kötetére akadtam. Nem a szerző kézírása, hanem több kéztől eredő
másolat, feltehetőleg még a XVIII. századból; s a kötet toldalékaként Lázár János és P. Biró
István S. J. egymáshoz írott verses levelei olvashatók. Látszólag minden rendszer nélkül,
különböző feljegyzéseket írt össze Hermányi Dienes ebben a könyvében. »Bethlen Miklós
biográfiájáéval kezdődik, melyet az önéletírás alapján készített, helyenként szószerint másolva
belőle. Ezt az erdélyi szász luteránusokra vonatkozó feljegyzések (életrajzok, diplomák máso1
Hermánri Dienes József emlékirata. Kolozsvár 1925. Kelemen Lajos bevezetésével, III—XII. 1.—
Ujabb k i a d á s a : Erdély öröksége. VII. (Erdély változása 1703—1750.) 215—52. 1.
* Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó s hot kacagó Demokritus. I—II. Hermányi Dienes József
kéziratos3 gyűjteménye 1762-ből. György Lajos bevezetésével X—XIII. 1.
A magyar felvilágosodás előzményei. Felolvasás a Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlésén
1952 májusában.
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