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Tamás a mi Tamásunk immár halott
És ne ez a zene szóljon a hullája fölött
ne a magyar Himnusz legyen a gyászzene

ANYA Maradj velem
most már maradj ne hagyj itt ne
Könyörgök
nem hagyhatsz itt nem

ÁGOTA Maradok nem megyek sehova immár
Itt maradok nem megyek el veled maradok 
örökre
Nem hagylak el
Itt maradok örökre
Ha úgy tetszik örökkön-örökké
(Fölrakja a zenét: Beethoven: Missa solemnis, az Et vitam venturi fúga, a gyors
szakasztól)

Anya a zene alatt meggyújtja a gyertyákat, és az egyiknél elégeti az Apa fényképét. Csönd, aztán
hirtelen éles csöngetés

ANYA Úristen
A közös képviselô

Villámfüggöny. Teljes sötét

Molnár Krisztina Rita

AKOL UTÁN KUTAT

Az oltár összetört.
Se égôáldozat,
se más szertartás 
nem végezhetô.
Romok alatt, romok között
keres, kutat a pap.

A kô alatt egy éles szemfogat talál,
a vadmacskából nem maradt egyéb.
A törmelék alól jövô,
de egyre gyengébb bégetés felé fülel.
A por belepte pávatollra lép.
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Hajába tûzi most.
A macskafogra madzagot teker,
nyakába rakja, épp a szív fölé.
Mivel a könnyeket
koszos kezével törli le,
törékeny arca szürke maszk.

Térde meztelen,
kopog a csont
a jéghideg, csupasz kövön.

Ringatózva, halkan kezdi rá,
a bégetés a templomûrbe száll, 
a rémület kering,
a lüktetés, 
a hang akol után kutat. 

KALEIDOSZKÓP

Most öregasszony.
Sütkérezni kiült.
Áttetszô ereit,
dermedt, vajszínû csontját,
szálkás húsát
megnyalogatja a nap. 
Egyszervolt – El hova
tûnt? – szeretôje ölelte,
már nem tudja, mikor,
jaj, mennyire forró volt,
mennyire jó volt, 
épp ugyanígy.

Most meg Füst Milán.
Szép neve is lehet ok rá.
Éppen az is, hogy
gondcipelô és barna vizû,
pont, mint torkolatukba 
lassan hömpölygô folyamok.
Kéne sietni? 
Minek is? Hova is kéne?
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Most pásztorlány lett, aki 
sárgalilából fon koszorút.
Tóparton dalolász.
És kis kavicsokkal
széttöri tükrét.
Sírva fakad.
Zöld hab, haragos csap ki.
Bosszúból csenevész
lábszárába harap.

Most az az ôrült nô
egy francia filmbôl.
Barna haját lenyiszálta,
barna fegyencszeme, égô
bánata még süt.
Meg fog halni szegény.

G. István László

TIZENKETTEDIK NAP-MONOLÓG

Ki szabad inni esô után az
erdei út kerékvájatából az agyagos
levet. Nem szomjúság. A felszáradás,
mint öreg arcról szélben az érzelem
nélküli könny higanyfutással hullik
a hajtókára, a felszáradás
öregség jele, ebben a délutánban
megöregedtem, magam se értem, mennyire.
A gödörben a sárrovátkák rajza
jósolhatatlan tenyérvonal, elnyúló
kéz az út, láng tud így megnyújtani
egy végtagot. Ez a végtagút, pedig csak
nyom, keréké, szélben sárcsíkkal integet,
barázdabillegetô feje, üres igenlés,
mintha tetszést aratna, ideges
helyeslést, hogy néhány sugaramra ennyire
kiszárad a táj, ahova, esô után,
megérkezem.
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TIZENHARMADIK NAP-MONOLÓG

Kitáblázva, aranysárgán, mégis kényszerérett
fegyelemmel, kicsit jótanulós rendben
sorakozott a kalász, még a szél is úgy
borzolt össze néhány pelyvát vagy toklászt,
mintha a hanyagság csak keresetlen,
már-már elegáns díszlete lenne, erre
keltem, hogy állnak ott, szinte várnak,
különdíszletei a kifakulásnak,
mert semmi kétség, a kévékbôl az asztag,
a szálakból kihorgolt keresztek, a kínos
kábulatban felhalmozott kepék
néma bálványai nem életet, még
csak nem is az ujjak közül kiporló
lisztet jelezték jóelôre, csak
fejfájást, amit saját fényemtôl,
ilyenkor hígarany, betakaríthatok.

Ébli Gábor

ÁLLANDÓAN IDÔSZAKI
A múzeumi szerepek változásáról a bécsi Albertina példáján*

Rembrandt, Monet-tól Picassóig, végül Gerhard Richter: igazi húzónevek hirdették az
Albertina kiállításait 2009 elején. Jóindulatú értelmezésben ez a múzeum nemcsak ki-
emelkedô mûvészeket választott, hanem arányosan osztotta meg tereit a korszakok kö-
zött, hiszen régi mester, modernista bálvány és kortárs alkotó egyként helyet kapott a
kiállítási programban. Látható az ambíció: minden korszakból a legjobbakat bemutat-
ni. Ezzel az Albertina a mûvészettörténet folytonosságát sugallja, és a kortárson fanyal-
gó látogatókat is biztatja, a mai furcsában lássák a jövendô klasszikust.

Az Albertina szerint a múzeum ezzel csupán a „nyilvánvaló” feladatait tölti be. Ha
már jórészt közpénzbôl felújították (2000–2003), bejárata elé grandiózus, építészeti-
leg ikonikusnak szánt, lebegô tetôt emeltek Hans Hollein tervei alapján, akkor ezek a
nézôcsalogató kiállítások a vizuális nevelési funkción túl a bevételnövelést, a rentábi-
lis mûködést legitim módon segítik elô. Hozzájárulnak ahhoz is, hogy a lényegében
grafikai gyûjtemény – amelynek neve Graphische Sammlung Albertina, tehát formá-

* Elôadás a szombathelyi Savaria Múzeumban 2009 áprilisában, a Vasi Múzeumbarát Egylet szervezésében.
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lisan nem múzeum – kilépjen a grafika esetleges „kismûvészeti” lenézettségébôl, és a
nagy festészeti anyagokkal versenyezzen. A Hofburg szomszédságában álló épület
a turistáknak is kedvenc célpontja; költsenek csak egy jeles osztrák mûvészeti intéz-
ményre.

Folytatni lehetne az (ön-)elismerô szempontokat, ám a kiállításokat közelebbrôl
szemlélve már legalább ennyi kritikus (ellen)érv adódik. Akinek nem bizarr, hogy moz-
gólépcsôn jut el az utcaszintnél magasabban fekvô fôbejáratig, majd az épületen be-
lül újra mozgólépcsôn ereszkedik le az alagsori kiállítótérbe, az ott termenként más-
más, de végig erôs színekre festett falakon veheti szemügyre a Rembrandt-kiállítást.
Ahol viszont alig lát Rembrandtot! Észreveheti, ami a plakátokon talán nem tûnt fel,
hogy a cím igazából Rembrandt és kora, és az anyag így érthetôen zömmel a mester
kortársait mutatja be. Jó ettôl még a kiállítás, csak tagadhatatlan a hatásvadász jelleg;
a húzónév szerepe a címben.

A következô szinten fotótörténeti tárlatba botlunk: ezt észre se venni a hirdetése-
ken. Holott az anyag ügyes válogatás, nem tisztán magasmûvészeti, hanem a XIX. szá-
zadi fotográfia tudománytörténeti oldaláról közelít. Némi utánaolvasásból kiderül,
évente van fotókiállítás az Albertinában, a gyûjteményben külön fotóosztályt is létre-
hoztak! Érthetô ugyan, hogy ez a kommunikációs munkában nem éri el Rembrandt
és a többi nagy név szintjét, ám újra fanyarul tudatosul az emberben, hogy mindenben
a hatás számít.

A Monet-tól Picassóig terjedô harmadik kiállítási anyag esetében a hatást nem ér-
heti szó. Különösen az izmusok termeiben magas a mûvek színvonala, közben didak-
tikus a séta a huszadik század elsô felének folyamatai mentén. Mark Rothko vagy Al-
berto Giacometti révén a második világháború után is kínálkozik az átvezetés, és Sean
Scully nagyméretû pannójával a tárlat élô mûvésszel zárul. A liechtensteini Batliner-
gyûjteménybôl válogatott száz alkotás (zömmel festmény) az Albertina állandó kiállí-
tásaként szerepel. Másfél évvel ezelôttig fel sem merült ez a kategória, hiszen a fény-
érzékenység miatt egy grafikai gyûjteménynek nem lehet állandó kiállítása. A múze-
um azonban lejárat nélküli tartós letéti szerzôdést kötött a mûgyûjtô házaspár által a
kollekciójuk egyben tartása végett létrehozott alapítvánnyal, és azóta az Albertina négy
kiállítási szintjének valamelyikén mindig e gyûjteménybôl szerepel válogatás.1

Az Albertina ezzel több célt követ. A nemzetközi klasszikus avantgárd történelmi
okokból (konzervatív kormányzás a két világháború között, majd Anschluss, utána
1955-ig szovjet jelenlét) csak gyéren került be a bécsi közgyûjteményekbe, egyetlen
osztrák múzeum sem tudott ebbôl állandó kiállítást prezentálni. A Belvedere, a Mu-
moK, a Leopold Múzeum vonatkozó kisebb modern anyagait az Albertina most meg-
elôzte, teljesebbé téve a bécsi összmúzeumi kínálatot és azon belül látványosan meg-
erôsítve a saját pozícióját.

Mivel mûfajilag is végképp kilépett a grafika zártságából, a múzeumok közötti kon-
kurenciában osztrák és nemzetközi szinten egyaránt jóval magasabb pozícióba került.
Egyúttal megszilárdította Bécs eddig is kitüntetett helyét Közép-Európa múzeumi tér-
képén: kelet-európai szemmel nézve elérhetôbbé vált a klasszikus modernizmus, hi-
szen egy ilyen súlyú válogatásért már nem kell a berlini Neue Nationalgalerie vagy a

1 A magángyûjteményi tartós letét hazánkban is ismert megoldás (Vass László anyaga, László Károly kollek-
ciója Veszprémben, Antal Péteré Debrecenben szerepel így múzeumban), általában öt-húsz év közötti lejá-
rattal.
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müncheni Pinakothek der Moderne helyszínéig zarándokolni. Nyugatról nézve Kö-
zép-Európa is felkerült az avantgárd történetét bemutató nagy nemzetközi múzeumok
térképére, ahol eddig talán csak a prágai Picasso-anyag árválkodott.2

Az „állandó kiállítás” rendszeres átrendezése is értelmezhetô elônyként. A Batliner-
anyagot évente három változatban mutatják be: cserélôdik a válogatás és a helyszín az
Albertina négy kiállítási szintje között. Így nem fárad el az „állandó kiállítás”, amelyet
szigorúan véve nem is lehetne így nevezni, hiszen anyagában és installálásában nem
állandó, illetve törzsgyûjteményi értelemben sem az, hiszen nem a múzeum gyûjtemé-
nyébôl, hanem egy ott letétként elhelyezett kollekcióból származik. Mivel maga a le-
téti szerzôdés nem nyilvános (a vezetésen túl a múzeumi mûvészettörténészek számá-
ra sem), a pontos felállásra csak következtetni lehet. Az Albertina helyzete elég biztos-
nak tûnik: a kiállítások „Albertina – Batliner-gyûjtemény” néven futnak, ami egy önálló-
ságát megtartó, de a múzeum részét képezô konstrukcióra utal, és ez például az Egyesült
Államokban teljesen bevett.

A mûvek mellett a múzeum leltári száma szerepel, és a kurátoroktól megtudható,
hogy az idôs mûgyûjtô házaspár még most is zajló új vételei a múzeummal egyeztetve
történnek, tehát a gyûjtô az alapítványnak vásárolt új mûvekkel már a múzeum hiá-
nyosságait igyekszik betölteni. Feltehetôen ennek fejében kötelezô a gyûjteményt vál-
tozó felállásban, de állandóan (folyamatosan) kiállítani és feldolgozni, publikálni. Ép-
pen ez lehet az alapítványi szerkezet egyik fô célja: az alapítvány mint jogi egység a
házaspár halála után is védi majd a kollekció érdekeit, s ha például azt az Albertina
raktáron hagyná, akkor nyilván felbontanák a letéti szerzôdést. Az anyag – meglehet
– soha nem lesz százszázalékosan a törzsgyûjtemény része, éppen azért, hogy ott ne le-
hessen se beolvasztani, se elcserélni-eladni, se elfelejteni.3

Másik oldalról az alapítványi szerzôdés a múzeumot is – vélhetôen – védi, mert a
gyûjtô nem gondolhatja meg magát hirtelen, hogy most már eleget szerepeltek a mû-
vek, és az ennek révén megnôtt anyagi értéküket szeretné a mûtárgypiacon eladással
realizálni – amint ez az utóbbi pár évben sorozatosan nagy németországi múzeumok
felsüléséhez vezetett. Rita és Herbert Batliner a mûalkotásokon túl anyagiakkal is se-
gíti az Albertinát, ami áttételesen (a remek „állandó” gyûjteményre hivatkozva) egyéb
magán- és céges szponzorok behálózását is lehetôvé tette, teszi a múzeum számára.

Nem kis részben ezekbôl a forrásokból épült ki az Albertina negyedik, legfelsô te-
remsora, amely az ezredfordulós rekonstrukció után újabb jelentôs bôvítést eredmé-
nyezett a múzeum számára. A Batliner-szerzemény tehát a múzeum profilját, megíté-

2 Figyelembe véve, milyen pozíciót biztosít egy múzeumnak a nemzetközi kölcsönzési szokásrendben egy
ilyen válogatás, az Albertina komoly alkuerôhöz jutott a Batliner-anyag révén. Még ha azt – legalábbis egye-
lôre – aligha fogja szélesen kölcsönadni, illetve csak elit kérôknek. Ezt tapasztalhatta a debreceni MODEM
is, amely nem sokkal a kollekció bécsi bemutatása után megpróbálkozott annak kölcsönkérésével.
3 Budapesten ilyen motiváció indokolja, hogy a néhai Levendel László gyûjteményét (Vajda Lajostól Bálint
Endréig) örökösei tartós letéti formában bocsátják a Fôvárosi Képtár rendelkezésére – azzal a feltétellel,
hogy valamilyen válogatása évente kiállításra kerül. Ezáltal az anyag a Képtár legtöbbet szereplô egységei
közé tartozik, míg törzsgyûjteményi ajándékozás esetén – helyhiány miatt – talán csak néhány mûve kapna
helyet az állandó kiállításon. Bár a Képtár nemrég jutányos áron megvásárolhatta az ún. Makarius–Müller
Gyûjteményt (az Európai Iskola egy értékes grafikai mappáját), ajándék formájában sem a Magyar Nemze-
ti Galéria, sem a Fôvárosi Képtár nem kapott fennállásuk során egyszer sem komplett magángyûjteményt.



lését, gyûjteményét, kiállítási felületét mind javította-növelte, és legalábbis bizonyítot-
tan nem került nyilvánosságra rejtett hátránya, negatívuma.

Ehhez képest jókora az ellenállás – a többi bécsi múzeum részérôl. Az Albertina olyan
funkciót vállalt a nemzetközi klasszikus modernizmus állandó bemutatásával, amely
eredetileg nem tartozott hozzá, hanem inkább a Belvedere vagy a MumoK program-
jához illett volna. Nemcsak a korszakot „csente el” tôlük, hanem az állandó kiállítás fo-
galmát is átszabta. A törzsgyûjtemény bemutatására szolgáló állandó kiállítás hagyomá-
nyosan a legkevésbé hangzatos múzeumi produktum volt, ahol a szakmaiság dominált,
miközben a múzeumok sérelmezték már az idôszaki kiállítások esetében is a kénysze-
rû közönségbarát jelleget. Most az Albertina-féle állandó kiállítás is átment ebbe a po-
pulárisabb mûfajba: húzónevekkel hirdetik, s egy magángyûjtemény izgalma, a voyeur-
izmus (vélt) élménye társul hozzá.

A nagyközönség – érthetôen – nem foglalkozik a Batliner-gyûjtemény ilyen vagy
olyan letéti státusával, hanem azt a szenzációt érzékeli, hogy Liechtensteinben magán-
emberek az otthonukban ilyen rangú mûvekkel éltek együtt, s az Albertina részérôl mi-
csoda vívmány, hogy ez most a nyilvánosság elé kerül, és jó lesz mihamarabb, minél több-
ször megnézni, mert nem tudható, meddig lesz ez így látható.

Micsoda eredmény a már-már porosként emlegetett állandó kiállítás mûfaja számá-
ra! Jön a közönség, írnak róla, a belépôjegyek és a katalógusok révén hozzájárul a mú-
zeum költségvetéséhez: éljen, megújult egy kiállítási mûfaj. Mondhatja az Albertina
vezetése, de homlokegyenest ellenkezôleg látja a többi bécsi múzeum. Számukra a lec-
ke a saját állandó kiállításuk ilyen jellegû átalakítása, amihez se kedvük, se lehetôsé-
gük. Felfogásukban az Albertina kiállítási központ lett, amely egyszerre mindig négy
kiállítást kínál, és ebbôl valamelyik szinten egy a Batliner-gyûjtemény, ami olyan biz-
tos „csali”, amellyel érthetô okokból egyetlen más múzeum állandó kiállítása sem tud
vagy akar versengeni.4

Nem is ez az állandó kiállítás feladata, hiba a közönséget arra szoktatni, hogy egy
idôszaki tárlat élményét várják el az állandótól. Hozzá az évenként kétszeri átrende-
zés: egy ilyen kis gyûjteményt nem nehéz átrendezni, és így az esemény (új prezentá-
ció, új cím, új katalógus) révén közönséget vonzani – de az összetettebb, nehézkesebb
törzsgyûjteménnyel rendelkezô múzeumok nem tudnak évente három új „állandó ki-
állítást” produkálni.

Különösen nem kívánják ezzel a mûfajjal – amely alapjában mégiscsak a közgyûjte-
ményezés lényegét, a törzsgyûjteményre épülô mûvészettörténeti kánonképzést vál-
lalja, annak összes dilemmájával együtt – a magángyûjtést reklámozni. Hiszen az Al-
bertina–Batliner szövetség mégiscsak ezt teszi: egy állami pénzen mûködô múzeum a
legprominensebb megjelenési felületét, az állandó kiállítását egy magángyûjtemény-
nek adja!

De ez a privát kollekció ezért, ennek fejében lesz a múzeumé, a közé, replikázhat az
Albertina. Valóban, a helyzet számos elônyét szemügyre vettük már. Mi akkor az igaz-
ság? Nem kell, nem lehet az egyértelmûen pozitív vagy a negatív értelmezés mellett
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4 Állandó és idôszaki kiállítások ilyen (vélt) viszálya a hazai porondon is megjelent már: az ismert fôvárosi
polémiákon túl a debreceni MODEM, illetve a (jelenleg bezárt) pécsi Városi Képtár körüli viták is ezt mu-
tatják.
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szavaznunk; az Albertina döntése ellentmondásos kihatással van más intézményekre,
a múzeumi kultúrára, arra az elvárásra, amit egy múzeummal szemben támasztunk.

A Kunsthistorisches Museum új fôigazgatója – a New York-i Metropolitan Museum
szintén újonnan kinevezett vezetôjéhez hasonlóan, egy eddig inkább csak a szûk szak-
területén ismert mûvészettörténész – programjában hangsúlyozza a visszatérést a csen-
desebb, hagyományos múzeumi munkához. Ez a múzeum bizonyos tekintetben az Al-
bertina ellenpontja: a XIX. század múzeumi felfogásának jegyében emelt épülete me-
rô állandó kiállítás, nincs benne idôszaki kiállítási tér. Egy ideje, a nemzetközi kiállítá-
si trendek nyomására, a Kunsthistorisches is rendez érdekfeszítô idôszaki kiállításokat,
de ehhez mindig le kell bontani a kronologikus és iskolák szerinti állandó kiállítás te-
remsorának egy részét.5 Most ettôl kíván a múzeum valamelyest visszatérni a fô felada-
tának tekintett állandó bemutatóhoz, a tudományos kutatáshoz.

A Belvedere az ellenkezô irányba mozdul, megpróbálja felvenni az Albertina és más,
ismert külföldi intézmények által diktált tempót; részben külsô helyszínek (például az
Augarten Contemporary, illetve a MumoK-tól a Belvederéhez került, most átépítés
alatt álló ún. 20er Haus) bevonásával igyekszik teret nyerni élôbb szemléletû idôszaki
kiállításoknak.

A MumoK visszavonhatatlanul lemaradt arról, hogy a klasszikus avantgárdot fômû-
vekkel reprezentálni képes, nemzetközi rangú modern múzeum legyen, ahogyan azt
a neve sugallná (Museum moderner Kunst). Az igazgató nem is szereti a „modern” el-
nevezést, sôt az épületet sem a Museumsquartier területén; szívesebben költözne új épü-
letbe, hangsúlyosan kortárs, XXI. századi profillal.6

A Museum für Angewandte Kunst (a MAK márkanevet használó iparmûvészeti mú-
zeum a Ringen) még a nevébe is felvette a „kortárs” megjelölést (Museum für Ange-
wandte Kunst und Gegenwartskunst), és azon belül is egy konceptuális-diszkurzív, auto-
nóm mûvészeti irányt követ, mert a klasszikus és a modern ipar- és képzômûvészet terén
úgy látja, mégoly jó anyagának a szakmailag közismerten izgalmas állandó kiállítása
sem tudja a közönség figyelmét ráirányítani a múzeumok egymás közötti versenyében.
Ezzel viszont mind a klasszikus, mind a kortárs iparmûvészet képviselôinek, híveinek
támadásait vonja magára; Peter Noever programja inkább egy „avantgárd” kurátoré.

Számtalan elemét vizsgálhatnánk még e kölcsönös helyezkedésnek, de talán ez ma-
ga a központi kérdés: milyen hatással van a többi intézményre, ha egy múzeum irányt
vált; esetünkben milyen reakciókra kényszeríti a többi múzeumot, ha az Albertina a
saját, jól felfogott érdekét követi? Átcsoportosul a közönség- és médiafigyelem, az üz-
leti szféra támogatói hajlama szintén az új típusú múzeum felé fordul, tovább értéke-
lôdik fel a magángyûjtemények szerepe, s fôként módosul a bevett kép az állandó ki-
állításról.

5 Amint eredetileg az Albertinában nem volt állandó kiállítás, míg a Kunsthistorisches Museum nem foglal-
kozott idôszaki tárlatokkal, de mára láthatóan keveredtek a profilok, úgy világszerte ez a folyamat tapasz-
talható. Még Budapesten is. A Szépmûvészeti Múzeumban – a Kunsthistorisches Museumhoz hasonlóan –
eredetileg nem volt idôszaki kiállítási tér. A teljes teremsor állandó kiállításként szolgált: a földszinten plasz-
tika (és egy külön grafikai kabinet), az emeleten festészet. Mára a Szépmûvészeti föld alatti terjeszkedése
révén, továbbá a földszinti historizáló teremsorok átértelmezése, új típusú hasznosítása eredményeképpen
a legkülönbözôbb részek funkcionálnak idôszaki kiállítási térként. Esetlenségük ilyen szerepben ugyanak-
kor tagadhatatlan; ezért is része a múzeum legújabb, föld alatti bôvítésének (2009–2011) további idôszaki
kiállítási terek létrehozatala.
6 A kortárs felé eltolódó fókusz miatt a MumoK nemrégiben éppen az Albertinának adott át gyûjteményé-
bôl a már klasszikusnak tekintett Arnulf Rainer bizonyos munkáiból.
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Paradox módon az Albertina azzal, hogy csatlakozott az állandó kiállítást tartó mú-
zeumokhoz, valójában gyökeresen megváltoztatta a közönség elvárásait ezzel a mûfaj-
jal szemben, és – legalábbis rövid távon – az idôszaki kiállítások felé tolta el azt.

Felvethetô-e egyáltalán úgy a kérdés, hogy a múzeumok felelôsséggel tartoznak egy-
más iránt, és – mint ugyanabból az adófizetôi pénzbôl fenntartott közintézmények –
nem az egyes intézményi érdekeiket, hanem a múzeumi összképet kellene szem elôtt
tartaniuk?

Elvárható-e, hogy amennyiben egy múzeum igazgatójának olyan jó kapcsolata és
jogi-gazdasági ötlete van egy nagy nemzetközi magángyûjtemény megszerzésére, amely
égetôen hiányozna egy másik közintézménynek, akkor önzetlenül a társintézményt se-
gítse hozzá a megállapodáshoz? A kérdés egyrészt mesterkélten hangzik, másrészt a
Batliner házaspár és például a MumoK között valószínûleg nem is jött volna létre egy
ilyen Albertina-típusú megállapodás, hiszen ez a kiállításmenedzselési modell az Alber-
tina közönségbarát identitásához illik, nem a MumoK jobban kísérleti-kortárs önér-
telmezéséhez.7

Hozzátehetô, hogy a MumoK maga is magángyûjtemény – az aacheni Ludwig Ala-
pítvány – jóvoltából tudta a gyûjteményét komolyan nemzetközi szintre fejleszteni. Az
eredeti bécsi modern múzeum legendás igazgatója, Werner Hofmann az általa vá-
gyott, szakmailag indokolt gyûjteményfejlesztés elmaradása miatt hét év után (1969)
lemondott posztjáról, és ha a hetvenes években egy apró kezdeményezésbôl nem bom-
lik ki tartós és széles együttmûködés a Ludwig házaspárral, akkor nem így néz ki a mú-
zeum ma Bécsben.

A Ludwig-program számos hibája tagadhatatlan, de nélküle az egykori kis modern
múzeum nem tört volna ki az osztrák karámból. Ma az Albertina hasonló folyamaton
megy át: már Konrad Oberhuber igazgatói periódusa alatt erôsítette a nemzetközi jel-
legét, ezt követte a látványos felújítás és a korábban már a BA-CA Bank által fenntar-
tott Kunstforum vezetôjeként siker- és hatékonyságorientált, nézôbarát felfogásáról el-
híresült Klaus Albrecht Schröder mûvészettörténész- és menedzserigazgató kinevezé-
se, majd a Batliner-fordulat.

A változás folyamatjellegét és korábbi párhuzamait más múzeumoknál azért is hang-
súlyozni kell, nehogy az Albertina-receptet az új igazgató találmányának/hibájának
tudjuk be. Schröder határozott stílusát, a tudományos minôség és a kulturális fogyasz-
tás sokak által össze nem egyeztethetônek tartott közös programját gyakran éri kriti-
ka, különösen azzal a felhanggal, hogy a marketinges eszközöket miért csak biztosan
nyerô kiállítások kapcsán veti be. A régi mesterek, a bécsi szecesszió, a kortársakból is
inkább csak az élô klasszikusok, ráadásul fogyasztható formában: ez könnyû siker,
hányják sokan a szemére, egyúttal nem tisztességes verseny a többi múzeummal szem-
ben, amelyek a régin belül az eddig ismeretlen, a kortárson belül pedig a nehezen be-
fogadható értékeket igyekeznek felfedezni.

Élesebben is lehet fogalmazni: ha annyira kézre áll Schrödernek a közönségbarát
szervezés, olyan jó helyen magasodik az épülete, olyan értékes az egymillió lapot szám-
láló grafikai törzsanyaga, akkor ennyi biztos támasz mellett éppen kötelezô lenne a
könnyû siker helyett a kísérleti-szakmai munkát, az újító-tudományos szemléletet meg-
honosítania.

7 Az Albertinában a Batliner-anyag következô bemutatása – az egyre szorosabb együttmûködés jegyében –
2009 második felére már úgy készül, hogy az ezúttal Anselm Kieferig húzódó válogatásban vegyesen lesz-
nek mûvek a múzeum törzsanyagából és az alapítványi letétbôl.
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Ugyanakkor ezzel újra a moralizálás, az értelmiségi demagógia határához értünk.8
Van-e értelme, létjogosultsága egy intézményvezetôtôl a saját és az intézményi érde-
keken túl (vélt) magasabb rendû érdekek követését elvárni? Nem reálisabb, sôt jobb-e,
ha az intézmények még a közszférában is versengenek, hiszen a befogadók ebbôl pro-
fitálnak? Az adófizetôk pénzével nem akkor gazdálkodik-e legjobban egy múzeum, ha
adottságaiból a maximumot hozza ki (többek között magángyûjtemények odaédesge-
tésével), és ez csak izgalmasabbá teszi a múzeumok közötti munkamegosztást, mozgal-
masabbá a kiállítási életet?

Nem feltétlenül. A Bécs városa által fenntartott – tehát nem állami, de szintén köz-
célú – Kunsthalle ugyancsak kitûnô helyszínt élvez a Museumsquartier közepén, a
MumoK és a Leopold Museum között, viszonylag stabil a költségvetése, igazgatója
nem kevésbé céltudatos menedzser, ám programja kifejezetten a szubverzív, társada-
lomkritikus témákra, a látogatók fiatal rétegeire koncentrál, és éppen ennek érdeké-
ben igyekszik alkalmazni a hatékony mûködési szemléletet.9 Józan realitással, minden-
nemû önsajnálattól mentesen a kulturális ipar részének tekinti intézményét; önmagát
egyenlô arányban fogja fel kurátorként és vezetôként. Azért próbál e közeg törvény-
szerûségeinek megfelelôen munkálkodni, hogy legyen ereje, hatása azt kritizálni, ar-
ra sokféle mûvészeti reflexiót nyújtani. Menedzseri fellépésüket tekintve a két igazga-
tó hasonló – csak az egyik a kultúra piaci mivoltát nyerô adottságnak, meglovagolható
elônynek, míg a másik kényszerû, vitára ingerlô ténynek tekinti.

Hasonlóan komplex, a sablonos ítéleteknek ellenálló helyzet bontakozik ki, ha rá-
térünk az Albertina legfelsô szintjén bemutatott Gerhard Richter-kiállításra. Ez a két-
ezer négyzetméteres teremsor alig két éve készült el, bejáratánál – amerikai mintára
– a támogatók neve olvasható, és nyitó tárlataként itt rendezték a Batliner-kollekció
esedékes „állandó” bemutatóját. A mostani Richter-kiállítás egyfajta retrospektív, a
korai fotorealista festményektôl mai absztrakt fantáziákig mindenféle munka látható.
A tárlat a múzeum 2003 óta folyamatosan erôsödô kortárs programjába illeszkedik;
egyéni (az osztrák Günter Brustól az amerikai Robert Longón át a svájci Franz Gert-
schig) és tematikus tárlatok (például a talán legnagyobb visszhangot kiváltó pop art- és
minimalizmus-válogatás 2005-ben) váltják egymást, a négy kiállítási szint között cse-
rélôdôen.

A kortárs nyitás aligha támadható. A másik nagy bécsi klasszikus közgyûjtemény, a
Kunsthistorisches Museum vállaltan óvatos ezzel (egyelôre nyitott, hogy az idehaza is
nagy visszhangot kiváltott Francis Bacon-kiállítása csak kitérô avagy tudatos új irány
volt-e); ezért annál indokoltabb, hogy az Albertina a klasszikus anyaga miatt élvezett
legitimációját kiterjessze a jelenkorra is. A közel húszezer tételes saját kortárs gyûjte-
ményt is igyekeznek gyarapítani, bemutatni. Egy éven belül két szelekciót is – elôbb
nemzetközi anyagot, utóbb osztrákot – kínáltak vaskos katalógussal.10

8 Nem véletlenül fordítottam errefelé az érvelést. A Szépmûvészeti Múzeum és fôigazgatója hasonlóan po-
larizált véleményeket képes kiváltani a hazai diskurzusban. Nem vagyunk „külön eset”, nemzetközi folya-
matok alapján elég jól megjósolható és magyarázható (volt) a magyarországi köz- és magángyûjteményi fej-
lemények számos eleme. Ezek elemzésében talán hasznosabb lenne idehaza az eltérô szempontok kölcsö-
nös felmérése, elfogadása.
9 Bizonyos értelemben a Kunsthalle és a MAK társadalomkritikus, médiatudatos kortárs kiállításai versenge-
nek tehát egymással a „progresszív elit” kegyeiért; néha a MumoK kiállításai csatlakoznak ehhez az irányhoz.
10 Kunst nach 1970 aus der Albertina, Hrsg. Klaus Albrecht Schröder, 2007, Wien, Albertina; Nach 1970. Öster-
reichische Kunst aus der Albertina, Hrsg. Klaus Albrecht Schröder, 2008, Wien, Albertina.



Ébli Gábor: Állandóan idôszaki • 1085

Kiemelt cél a hazai mûvészet nemzetközi kontextualizálása; a Robert Rauschenberg-
tôl William Kentridge-ig húzódó egyetemes kortárs kiállításba is beemeltek számos oszt-
rák alkotót, például Herbert Brandlt vagy Max Weilert. Az osztrák kiállításon ügyeltek
arra, hogy a népszerû olaj-vászon munkák (Christian Ludwig Attersee, Hubert Scheibl)
mellett megjelenjenek konceptuális pozíciók is (Franz West, Erwin Wurm). A sokféle
lehetséges rendezési felfogás közül az alkotói blokkokat részesítik elônyben; inkább
kevés, nagyjából húsz mûvész szerepel egy-egy csoportkiállításon, de így mindenkitôl
több mû tehetô ki, néhány élô klasszikus – például Maria Lassnig és Arnulf Rainer –
önálló termet is kapott.

Ennyi pozitívum mellett ugyan mi kifogásolható? Elôször is a notórius magángyûj-
tôi kapcsolat. A Richter-kiállítás alcímébôl kitûnik, hogy privát kollekciókból szemez-
gették, sôt hamar kiderül, hogy lényegében egyetlen tulajdonos, a Baden-Badenben
a Kunsthalle mellett, az amerikai sztárépítész, Richard Meier tervei szerint saját mú-
zeumot emelt Frieder Burda volt a motorja. A közéletben is ismert milliomos anyagá-
ból származott a kölcsönzések java, néhány jelentôsebb (például a Böckmann- és a Strö-
her-) gyûjteménybôl, továbbá számos más forrásból származó kiegészítésekkel. Az uta-
zó kiállítás Bécs elôtt már három helyszínen járt, vagyis rosszindulatú felfogásban nem
más, mint egy szigorúan kortársnak már alig nevezhetô, biztos kasszasikert ígérô élô
klasszikusnak egy szintén sikeresen menedzselt magángyûjteménybôl származó bemu-
tatója, amely a globális kiállítási vándorcirkusz szokásainak megfelelôen egyik helyrôl
a másikra utazik, hogy anyagilag kifizetôdjön.

E bíráló felfogásban itt szó sincs jelenkori kísérleti mûvészetrôl, sem egy alkotó élet-
mûvének a valódi retrospektívhez méltó kutatásáról, feldolgozásáról. S tény, benézve
az Albertina múzeumi boltjába, külön asztalokon terpeszkedett a többtucatnyiféle Ger-
hard Richter-katalógus: a képeskönyv-lapozgatás élményén és a bevételnövelésen túl
nem egyértelmû, mi szükség volt újabb kiadványra és kiállításra.

Az Albertinának a sûrûsödô kortárs kiállításai jelszavául választott kifejezése – Ge-
genwärtigkeit, kortársiasság, tehát nem Gegenwartskunst (kortárs mûvészet), hanem
inkább kortárs jelleg, jelenkori hangulat, a jelenbeliség élménye – ugyan tartalmas-
nak, a mûtárgypiacon mindig csupán néhány évre feltûnô, majd hanyatló fiatal csilla-
gokkal szemben józannak tekinthetô, de aki ehelyett kritikusan áll e programhoz, az
a Richter-kiállítás apropóján is kifigurázhatja azt.

Támadható ugyanis a múzeum, hogy a kortárs mûvészet valódi, izgalmas, társadal-
milag kínos rákérdezései, mûfaji megújulása helyett egy ilyen bemutató inkább csak
esztétizál, a modern kánont már bevett stiláris – festészeti – lépések mentén egy kicsit
tovább tágítja a jelen felé, a jelenkori érzékenység, fogékonyság illúzióját keltve a ki-
állítás által alapjában továbbra is konzervatív ízlésûvé kondicionált látogatóban.11

11 Ez a lehetséges kritikai pont hasonló annak kérdéséhez, hogyan viszonyulunk az Albertina ötödik kiállí-
tásához. Hivatalosan csak négy tárlat kap mindig egyszerre helyet – de az egykori hercegi dísztermeket
(Prunkräume) is értelmezhetjük (állandó) kiállításként. A turisták nagy része igazából ezért jön ide: mûem-
léket látogat, ennek ürügyén végigsétál esetleg egyik-másik kiállításon, merengve az épület és a teremso-
rok hangulatán. Történeti emlékhelyen vagy mûvészeti múzeumban járunk? Nem él-e vissza az Albertina
a történeti aurájával annyiban, hogy a kiállításait is ilyen történeti korszakélményként prezentálja? Ez a di-
lemma sem ismeretlen Magyarországon: a budai Vár rekonstrukciója tárgyában rendre visszatérô felvetés,
hogy egyes reprezentatív tereket (például a Báltermet) alakítsák vissza mûemléki, örökségi kiállítás gyanánt,
s körülötte élhetne tovább a Nemzeti Galéria.
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Hasonló alapon bírálható az Albertina kortárs törzsgyûjteményébôl rendezett, már
említett két nagy (nemzetközi, illetve osztrák) tárlat is, részben a felemás kortárs jel-
leg, részben a magángyûjteményi jelenlét okán. Georg Baselitz generációban és jelen-
tôségben is összemérhetô Richterrel, nem is meglepô, hogy kiemelten szerepelt e két
múzeumi bemutatón. Összesen tizenhét nagyméretû képpel – amelyekbôl azonban
nem több, mint három származott ténylegesen az Albertina törzsanyagából! A többi
mind letéti vagy kölcsönzött mû. Holott Baselitz közismerten Schröder igazgató sze-
mélyes barátja, már kétszer is volt egyéni kiállítása az Albertinában (más élô mûvész-
nek ez a duplázás eddig nem adatott meg). Egyáltalán: hogyan lehet törzsgyûjtemé-
nyi kiállításnak nevezni azt, ahol egy ilyen kulcsmûvésztôl a tételek többsége nem a
múzeumé – most nem is téve szóvá azt, hogy vehemensebb, fiatalosabb kortársrajon-
gók miként vélekednek Baselitz jelenkoriságáról.

A válasz erre az Albertina felfogásában ugyanaz, mint a Batliner-esetben: éppen azért
szabad és kell ilyen sok magángyûjteményi, céges, alapítványi, egyéb (fél-)magán konst-
rukcióban lévô mûalkotást szerepeltetni, mert ennek eredményeként kerülnek ezek
majd a törzsgyûjteménybe. Az Osztrák Ludwig Alapítványtól az Osztrák Nemzeti Ban-
kig számos potenciális donátor bukkan fel a mûtárgylistában. Az Albertina – saját fel-
fogásában – nyújtja a felújított helyszínt, reprezentatív kiállítást, vaskos katalógust, míg
cserébe hosszú távon bizonyára megszerzi e letétek tulajdonjogát is.

Indoklásul önnön történetére is hivatkozhat: elnevezése a szász-tescheni hercegre,
Mária Terézia vejére utal vissza, aki megalapozta a kitûnô grafikai kollekciót, amely-
bôl 1919-ben az épület és a gyûjtemény államosításával nyilvános múzeum lett. Miért
ne követhetné az Albertina ma is ezt a múzeumfelfogást: ez az intézmény nem más,
mint a koronként rendre születô privát kollekciók transzformátorháza, amely státusa,
státusszimbolikus kisugárzása révén átemeli ezeket egyrészt a nyilvános, másrészt a
köztulajdonú szférába?

Hozzáteheti az Albertina, hogy a mai adófizetôk pénzével ügyesebben sáfárkodik,
amikor nem a kortárs mûvek (például Georg Baselitz esetében igen magas) vételárát
fizeti ki a mûtárgypiacon, hanem együttmûködik magánosokkal, uram bocsá, udvarol
nekik, illetve azokra a keretfeltételekre költ (épület, katalógus, reprezentáció), ame-
lyek meggyôzik az alapítványokat és mecénásokat, hogy gyarapítsák a múzeum gyûj-
teményét.12

Olyannyira bevett gyakorlat ez, hogy még a nagy ellenlábas bécsi közgyûjtemények-
nél is tetten érhetô, csak ott kevésbé fennen hirdetik. Aki másfél évvel ezelôtt a szin-
tén Richter vagy Baselitz kategóriájába tartozó német élô klasszikus, Sigmar Polke „ret-
rospektív” kiállításán a MumoK-ban nemcsak a mester átlátszó hordozófelületeit, pop-

12 A múzeumok szempontjából a legfôbb veszély, hogy a mûvészet felé forduló vállalati vagy magánalapít-
ványok a már meglévô közgyûjtemények támogatása helyett maguk hoznak létre új (magán)múzeumokat,
illetve nagy, nyilvánosan kiállított, a mûvészeti életben aktívan szereplô kollekciókat, projekteket. Ausztriá-
ban ilyen a Baumax által fenntartott Essl Museum Klosterneuburgban, vagy az EVN, a T-B A21, a Verbund,
a Generali, a Strabag gyûjteménye, díjai, kiállításai. A legtöbb múzeumvezetô azt sérelmezi, miért nem az
ô múzeumát támogatják e cégek, vagy a nagy privát kollekciók miért önálló otthont keresnek maguknak
ahelyett, hogy betagozódnának közgyûjteményekbe. Mert mások az elképzeléseik, a nyilvánosság elôtti sze-
repléssel kapcsolatos elvárásaik: nem csupán passzívan segíteni kívánják a szakma által menedzselt mûvé-
szeti életet, hanem tevôlegesen befolyásolni, átalakítani. Amely múzeum a sértett féltékenység érzésével vi-
szonyul ezekhez az új szereplôkhöz, az nyilván nem kíván vagy tud velük, a háttérben álló anyagi forrása-
ikkal együttmûködni, míg mások – például az Albertina – a számukra még elfogadható határokon belül ru-
galmasan úgy szabják át önnön mûködésüket, hogy elöl maradjanak a privát forrásokért folyó versenyben.



Ébli Gábor: Állandóan idôszaki • 1087

artos rasztereit, a stiláris besorolások alól kibújó invencióit figyelte, észrevehette, hogy
az egész anyag három magángyûjteménybôl származott. Közülük is a projekt ötletadó-
ja Frieder Burda volt!13

Valójában tehát az Albertina esetleg bírált magángyûjteményi Richter-kiállítását meg-
elôzte már egy Polke-bemutató a baden-badeni Burda Múzeum szervezésében, amely
átjött Bécsbe, és sikere nyomán indult útnak a Richter-anyag. A Polke-katalógus ha-
sonló tanulsággal szolgál. Aki felhánytorgatná a Richter-kiállításnak, hogy nem igazi
retrospektív, és katalógusa sem tükröz új tudományos kutatást, az még jobban zavar-
ba fog jönni a Polke-kiadványt olvasva. Ott még csak kísérlet sem történik Polke mû-
vészetének elemzésére, hanem a neves és jeles kurátor, Götz Adriani beszélget, inkább
anekdotázik a három gyûjtôvel.14

A katalógus ettôl még egyáltalán nem haszontalan: arra a belátásra épít, hogy úgy-
is annyi könyv van a mûvészrôl, ezért jelenjen meg most három pártfogójának szem-
pontja, s ez kétségtelenül érdekes perspektíva az elmúlt évtizedekrôl, amolyan kultúr-
történeti kontextus. Nem kell (bár lehet) a kiállítást vagy a katalógust bírálni csupán
azért, mert nem a szokásos tudományos séma mentén halad, de akkor ugyanezt a jo-
got ne vitassuk el az Albertina Richter-bemutatójától sem. Vagy ha kritizáljuk mind-
kettôt, akkor ezt ne az Albertina (vélt) populista jellegével magyarázzuk, hanem általá-
nosabb múzeumi fejleményeket keressünk mögötte.

A legkézenfekvôbb a már többször említett páros jelenség: a magángyûjtemények tér-
nyerése a múzeumokkal szemben a gyûjteményezésben, illetve az idôszaki kiállítások
terjedése az állandó bemutató rovására. Mennyire nem lehet azonban ezt leegyszerû-
sített módon, holmi „sikerorientáltsággal” a la Albertina magyarázni, arra álljon itt
egy újabb, aktuális példa a MumoK-ból: a 2009. tavaszi Nam June Paik-kiállítás igazi,
hagyományos szakmai vállalásnak tûnik, egyenest a bejárati szinten, a leglátogatot-
tabb kiállítótérben.

A médiamûvészet atyjától kiállítani a múzeum saját tulajdonában lévô munkákat,
ez határozottan más felfogást sejtet, mint a „szenzációvadász” Albertina politikája. Csak-
hogy az anyag egykor a kölni Hahn Gyûjteményé volt. A fluxuskollekció részeként
megôrzött kipreparált Paik-zongora ma igazi ereklye, vágyott ritkaság a világ kortárs
múzeumai között, amelynek megôrzése a gyûjtô és nem valamely akkori múzeum ér-
deme (amint ezt Paik írásai tanúsítják); s a mostani (amúgy szerény erejû) kiállítás vég-
re (a kiállításnál jóval alaposabb) katalógussal együtt dolgozza fel a mûvész, a gyûjtô,
majd a kollekció múzeumba kerülésének összefüggéseit. Ezeknek az összefüggések-
nek az eddig nem említett, legfontosabb szereplôje, Paik intézményesülésének, tárgyi-
asult mûvészete kanonizálásának legfôbb elôrevivôje szintén egy mûtárgypiaci (tehát
az „önzetlen” múzeumi világhoz képest önérdektôl hajtott, privát) szereplô, az évtize-
dekkel ezelôtti legendás Ruhr-vidéki galériás, Rolf Jährling – aki egyébként Richter szá-
mára is meghatározó orientációs pont volt.

13 Frieder Burda az ismert német lapkiadó, Franz Burda fiaként a szülôi házban a német expresszionizmus
alkotásai között nôtt fel, saját gyûjteménye is ezzel a korszakkal indít, majd a késôi Picassón keresztül (akivel
a dél-franciaországi Mougins-ben egy városkában lakott a gyûjtô) ér a klasszikus kortársakhoz. Húszmillió
euróból épült magánmúzeumát hat éve avatták Baden-Badenben, üvegfolyosó köti össze a Kunsthalléval.
14 Polke. Eine Retrospektive. Die Sammlungen Frieder Burda, Josef Froehlich, Reiner Speck, Hrsg. Götz Adriani, 2007,
Baden-Baden, Museum Frieder Burda; Wien, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig; Ostfildern, Verlag
Hatje Cantz; vö. Gerhard Richter. Bilder aus privaten Sammlungen, Hrsg. Götz Adriani, 2009, Wien, Albertina;
Ostfildern, Verlag Hatje Cantz.
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Ha a Paik-kiállítás tiszteleg valaki elôtt, az a mûvészen túl két privát szereplô: egy
galériás és egy gyûjtô. Egy volt magángyûjteményi anyagról van tehát szó, a kiállítás pe-
dig nem más, mint a múzeumi törzsgyûjtemény egy szeletének reflektorfénybe helye-
zése idôszaki bemutató révén.

Nincs ebben semmi kifogásolható, csak ne tegyünk úgy, mintha ez már elveiben is
különbözne az Albertina sokak által inszinuált eljárásától. Sokkal inkább hasonlóak,
csak a tálalásuk más. A MumoK – és megannyi más múzeum – reális módon, több-ke-
vesebb sikerrel él a magángyûjteményi kapcsolatok és a dinamikus idôszaki kiállítások
adta lehetôségekkel, még ha nem is mindegy, milyen arányban, milyen célokkal.

Magánkezdeményezés vagy múzeumi anyag, állandó vagy idôszaki kiállítás: önma-
gában ilyen skatulyák alapján ítélni egyrészt sorozatos tévedéseken alapulhat (mert a
kiállítások hátterében lévô összefüggéseket óhatatlanul sem mindig ismeri eléggé a lá-
togató vagy a külsô elemzô), másrészt önkényes, prekoncepciózus jellegû lehet, miköz-
ben a múzeumok, magángyûjtôk és kiállításaik összehasonlítása árnyaltabb, tolerán-
sabb közelítést igényel. Ugyanakkor nem relativizmust, a bármi elfogadását. Kritikai,
akár normatív mérce nagyon is indokolt, de elsôsorban a szakmai végeredmény, az adott
kiállítás, gyûjtemény vagy katalógus vonatkozásában, s nem egy feltételezett elvi hie-
rarchia mentén.

Pósfai György

ESÔ

Távoli mennydörgést hozott a szél. Tull úr beleszimatolt a levegôbe, és úgy ítélte meg,
van még ideje, hogy kerülôt tegyen.

Elhagyta a parkot, átkelt a széles, forgalmas sugárúton, és bekanyarodott a csende-
sebb utcákba. Régi városrész volt ez, magas, négy-öt emeletes, kopott házakkal. Keve-
sen jártak itt, a meg-megújuló mennydörgés visszhangzott a magas falak között.

Az utóbbi idôben mindig ezen az úton ment haza. Elsô alkalommal még véletlenül
tévedt ide, de most már alig várta, hogy délután hazafelé tartva meglátogasson egy bi-
zonyos utcasarkot.

Gyereket errefelé jóformán sosem látott. Autók is alig parkoltak a járda mellett. El-
öregedett ez a városrész, ma csupa idôs ember lakhat itt. Pedig valamikor élénk élet
lehetett erre, mutatták ezt a megkopott üzletfeliratok, leszakadt moziplakátok, ódiva-
tú hirdetôtáblák. Most a lehúzott redônyû helyiségek mellett alig néhány apró vegyes-
bolt üzemelt, zsúfolt és poros, régóta át nem rendezett kirakattal.

Tull úr szíve hevesebben kezdett dobogni. Még néhány lépés, és befordult azon a
bizonyos utcasarkon, tele bizakodással – de most csalódás várta. Elkedvetlenedve néz-
te az üres járdát, körbepillantott, benézett a kapualjba – semmi. Ekkor azonban halk
suhogás hallatszott, és tompa csattanással egy sárga könyvecske landolt mellette a jár-
dán. Izgatottan odaugrott, felkapta, megfordította, rápillantott a címlapra: Somer-
set Maugham: Esô. Tulajdonképpen örülhet, hálás lehet, de azért egy csipetnyi csaló-
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dottsága megmaradt. Jókai És mégis mozog a föld negyedik kötetét várta. Belelapozott
a Maugham-kötetbe, jó kis novellák ezek, beleolvasott, aztán mivel egy kövér esôcsepp
ejtett vizes foltot a lapra, zsebébe csapta a könyvet. Hirtelen nagy csattanással meg-
nyílt fölötte az ég, port vágó szélroham kavarodott végig az utcán, újabb kövér esô-
cseppek pöttyentettek sötét foltokat a járdára. Tull úr sietôsre fogta lépteit, hogy ha-
zaérjen, mielôtt az esô igazából leszakad.

Bô egy hete már, amikor ráérôsen lófrálva, elsô alkalommal abba a bizonyos szür-
ke utcába tévedt. Elgondolkozva baktatott, amikor a lába elôtt, a járdán heverô kis, sár-
ga könyvekre lett figyelmes. Felvette, lapozgatni kezdte ôket: régi Olcsó Könyvtár-kö-
tetek voltak. Látszott, hogy megbecsülték ôket, nem hullottak lapjaikra, nem voltak
hiányosak, összevissza hajtogatottak, de a betûk már kissé elhalványultak, és az olcsó
papír szinte már elporlott az érintésre. Tull úr melegséget érzett a szíve körül: milyen
becses tárgyak ezek a régi könyvek! Igaz, kopottak, igénytelen kivitelûek, de micsoda
érték van bennük! Mennyit dolgozott az író, reggel korán kelve, asztal fölé görnyed-
ve, mennyit jártatta lázasan az agyát, hogyan kereste a legjobb mondatokat! Mennyi
izgalmas történet, váratlan fordulat, milyen mennyiségû befektetett energia árán szü-
letett gondolat van ezekben a filléres könyvekben! Hányan olvasták ezeket este az ágy-
ban vagy éppen az iskolapadban rejtegetve, a parkban üldögélve, hány embert raga-
dott el a betûkbe szôtt sorsok folyama, hány sóhaj, hány nevetés született ezekbôl az
olcsó papírra nyomtatott, apró betûkbôl! És mindez pár fillérért! Hol van itt az ár-ér-
ték arány?

Igen, elégedett lehet ma is, újabb könyv akadt horogra. Otthon szépen betette a
polcon sorakozó többi közé. Jó néhány darabja volt már, ugyanis az elsô alkalommal
összeszedett könyvek után minden nap talált újat a járdán. Némelyik szétnyíltan, mint
egy halott madár, mások szépen összecsukva, oldalukon feküdve hevertek – ahogy ép-
pen lehullottak a magasból.

Tull úr elégedettsége azonban mégsem volt teljes. Három napja Jókaitól az És még-
is mozog a föld elsô kötete jelent meg a járdán, másnap a második kötet, aztán a harma-
dik. Úgy lett volna logikus, hogy ma a negyedik kötet hullik le, de helyette a Maugham
jött. Zavaró fordulat, bizonytalanságot kelt; a kielégítetlenség fokozódó érzése fogta el,
ha a könyvespolcra pillantott. Lehet, hogy elveszett a negyedik kötet? Mit kezd egy há-
romnegyed rész könyvvel? Ez nem olyan, mint egy tábla csoki, amit akkor is lehet élvez-
ni, ha csak a háromnegyede van meg.

Azért a remény persze megmaradt. Lehet, hogy holnap vagy azután, egyszer lees-
het a negyedik kötet is.

A front a következô napokban is a város fölött maradt. Szokatlan ebben az évszak-
ban, de közelebbrôl-távolabbról folyton meg-megújuló mennydörgés hallatszott, a ku-
tyák szûköltek. Rövid záporok verték fel a port, nedves szélrohamok csaptak szembe
a sarkokon. Az emberek kabátjukat a nyakukon összefogva, résnyire húzott szemmel
siettek egyik helyrôl a másikra, minél kevesebbet tartózkodva az utcán. 

Tull úr mindennap ellenôrizte a könyveket. A negyedik kötet nem akart megérkez-
ni. Helyette megtalálta – többek között – Jack London Országúton, Wells Bealby, Mau-
passant A szép fiú I–II és Krúdy A podolini kísértet kötetét. Igyekezett mindennap idô-
ben érkezni, nem szerette volna, ha eláznak a záporokban a könyvek. Volt, amikor ép-
pen érkezésekor hullott le a könyv – úgy látta, a harmadik-negyedik emelet magassá-
gából érkezhet –, máskor már ott feküdt az újabb kötet a járdán. Azon nem aggódott,
hogy más felveszi elôle – ugyan kinek kellene ilyesmi manapság?



1090 • Pósfai György: Esõ

A szürke, fénytelen, esôcsöpögôs idô továbbra is megmaradt, a front ide-oda vonu-
lászott a város fölött. Azért idônként mintha már tavaszi földillatokat is behozott vol-
na a várost ölelô mezôkrôl a szél, de ez csak futó, bizonytalan benyomás volt.

Aztán mintha elfogyni látszottak volna az Olcsó Könyvtár-könyvek. Helyette min-
denféle vegyes könyv kezdett potyogni a magasból, szakácskönyvek, kalendáriumok,
sosem hallott magyar írók remekei, útikönyvek, mindezekbôl egyszerre több is, néha
egész kupaccal. Tull úr ezeket is átnézte, a ritkuló OK-könyveket kiválogatta, de a töb-
bibôl csak a Magyar Földrajzi Társaság útikönyveit vette magához. Az utcában egyéb-
ként máshol is hullani kezdtek a könyvek. Tull úr röviden ezekre is rátekintett, de hû
maradt az eredeti helyéhez, egyébként is itt voltak a legjobb könyvek.

Egyik nap, amikor már csak csupa számára értéktelen könyvet talált, és a kupacban
megjelentek oda nem való tárgyak is – molyrágta kalapok, törött dísztárgyak, fafarag-
ványok –, Tull úr gondolt egyet, benyitott a kapualjba, és mellôzve a régimódi liftet,
felkapaszkodott a szép kovácsoltvas korláttal ellátott lépcsôn. A harmadikon függö-
nyözetlen, lakatlan lakást talált, a negyediken viszont volt egy olvashatatlan, sárgaréz
névtábla és egy kerek csengô. Becsengetett, mire szinte rögtön résnyire nyílt az ajtó,
és a biztonsági lánc fölött hideg, szürke szempár tekintett rá – egy apró termetû, idôs
hölgy vizslatta bizalmatlanul. Tull úr kissé zavartan olyasmit kezdett magyarázni, hogy
elnézést, véletlenül, igazán nem akar zavarni, de innen-e, és tudja-e véletlenül, és az
OK az neki olyan szívügy – amire oda jutott, hogy megemlítse a Jókai negyedik köte-
tet, addigra az öregasszony szó nélkül becsukta az ajtót. Tull úr egy darabig ott téblá-
bolt, aztán még egyszer becsöngetett – nagyon szerette volna azt a kötetet –, de hogy
bent ezután már semmi nem mozdult, végül lesomfordált a lépcsôn. Ahogy az utcán
továbbindult, hirtelen nagyot csattant valami mögötte: egy egész kupac OK-könyv zu-
hant le! Visszafordult, és felnyalábolta ôket, sorban a címlapjukra pillantva. Csupa jó
könyv, de a negyedik kötet nem volt köztük. Magához szorította a könyveket, és haza-
felé indult. Körülötte elôször egyesével, itt-ott, aztán szaporázva egyre több könyv hul-
lott mindenfelôl, a magas ablakokból. Az a néhány járókelô, aki sietve az utcán haladt,
aktatáskáját lapjával a fejére tette, hogy védje magát, és az ereszek alá húzódva igye-
kezett tovább.

Az esôs idô maradt, de most már határozottan tavaszi illata volt a felvert pornak.
Vándormadarak csapatai húztak el a város fölött, kiáltozásuk ide-oda verôdött a ma-
gas házfalak között. Tull úr egy hétig nem ment az utca felé.

Aztán végre megtörni látszott a szürkeség: a felszakadozó felhôk közül ki-kisütött a
nap, felfelé szálltak a párák, a bár idônként még be-beborult, s langyos esôcseppek ka-
rikáztak, a sorfákon a rügyek már pattanni készültek. Délután Tull úr úgy érezte, még
egyszer utoljára kitérôt kell tennie.

Az utcában állt a bál, nagy volt a felfordulás. A gyér számú járókelô a védett kapu-
aljakba húzódott, majd alkalmas pillanatban továbbrohant a következôbe. Az ablakok-
ból képkeretek, állólámpák, varrógépek zuhogtak. Itt-ott keménytáblás könyvek is le-
pottyantak, de veszélyes lett volna a közelükbe menni. Egész üveges vitrinek porcelán-
figurákkal, kárpitos karosszékek, csillárok, diribdarabra szétrobbanó színes üvegvá-
zák estek az égbôl. Egy hangversenyzongora is érkezett felülrôl, és egyetlen hatalmas,
disszonáns akkorddal törött számtalan darabra.

Tull úr figyelt, aztán óvatosan, az eresz alatt közelebb merészkedett a kedvenc he-
lyéhez. Itt is nagy kupac volt, fôleg használati tárgyakból, de akadt néhány könyv is.
A halom tetején nagy, halványzöld borítójú füzet hevert kinyílva – kotta lehetett. Tull



Pósfai György: Semmiség • 1091

úr szívdobogva várta a megfelelô pillanatot. Amikor a tárgyak zuhogásában pillanat-
nyi szünet állott be, villámgyorsan elôreugrott, felkapta a kottát, és már szaladt is a sa-
rok mögé, ki a sugárútra. Csak itt állt meg, hogy megnézze, mit szerzett. Nagyot dob-
bant a szíve, amikor meglátta: Liszt: A trubadúr parafrázisa. Ahogy boldogan hazafelé
sietett, fülében a tavaszi zápor suhogásán dús zongoraszólamok törtek át, s összekeve-
redve a langyos esôcseppekkel, szaladtak, csobogtak, folytak szanaszét.

SEMMISÉG

Olyan nyugodtan aludt, halkan szuszogva, hogy a csodálkozó Tull úr felébresztette.
– Hogyan tudsz ilyen odaadóan aludni? Csak befordulsz a fal felé, és már teljes gôz-
zel alszol, akár a világ is összedôlhet, neked nem számít. 

Szegény zaklatott Tull úr ezen nagyon csodálkozott, mert az ô agya állandóan járt,
dupla tempóban, álmában is, milliónyi lehetôséget latolgatva, mindenre felkészülve,
folyton résen. Reggelre mindig ki volt facsarva az agya.

A barátnô félálmosan feléje fordult, elmosolyodott:
– Hát nem kell gondolni semmire, csak aludni kell.
És már vissza is fordult, és már aludt is tovább, abban a szempillantásban. Tull úr

azonban nem hagyta annyiban, mert igencsak felébredt az érdeklôdése. Újra megráz-
ta – finoman – a barátnôt.

– Ne gondoljak semmire? Úgy érted, más szóval, gondoljak a semmire? De hát ho-
gyan lehet semmire gondolni? Milyen az a semmi?

És mindjárt el is gondolkodott. Van-e színe a semminek? Elsô impulzusra fehérnek
gondolná, vakító fehérnek, de miért ne lehetne akár fekete, vakfekete is? Megbökte a
barátnôt:

– Milyen a színe a semminek?
– Áttetszô? – válaszolta bizonytalanul, még mindig félálomban a lány.
– De akkor valami látszik mögötte, és az már nem semmi – vetette ellen Tull úr.
– Hát akkor opálos? – javasolta elnyújtott, opálos hangon a barátnô, és visszamerül-

ni látszott az álomba.
Opálos, igen, ez talán megfelelô. Olyan ködös, de ez mindjárt felveti, hogy esetleg

párás, nyirkos is. Márpedig ha valaminek ilyen érzékelési – akár kellemes, akár kelle-
metlen – töltete van, az már nem lehet semmi. A semmi nyilvánvalóan semleges, kü-
lönben elkerülhetetlen a minôsítés, a valamivé válás. Legyen tehát opálos, de se ned-
ves, se száraz, hômérséklete pedig a komfortzónának megfelelô. És persze hangja se
legyen – ezzel is vigyázni kell, mert az a bizonyos süket csönd se jó, akkor már magun-
kat halljuk, gondoljunk csak a fülzúgásra a kagylóban –, szögletekrôl-élekrôl pedig szó
se essék.

Most már úgy érezte Tull úr, van elképzelése a semmirôl, de amíg nem tapasztalja,
nehéz lesz rágondolni.
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A pinceajtóban megállt a testes, középkorú apa, mellette kézen fogva a kisgyereke.
Szokta a szemük a félhomályt, ami a mögöttük lezuhogó verôfénybôl kilépve fogadta
ôket. Mindketten nyári ingben, rövidnadrágban, az apán sötétített szemüveg, az óvo-
dáskorú kisfiún árvalányhajas csákó, amit a hegyre felkanyargó, macskaköves út men-
ti bazárban vettek. Az apa levette szemüvegét, úgy hunyorgott befelé a hûs pincébe,
ahonnan egyszerû ételek és dohos hordók szaga párállt, és különös, lágy futamokkal
tarkított magyaros zene szólt.

Beljebb léptek, letelepedtek egy vastag pinceasztalhoz, illetve a kisgyerek állva ma-
radt, és bamba, nagy szemmel bámulta a két zenészt. A fiatalabb férfi – fénylô, zsíros
tekintetû – nagybôgôzött, az idôsebb – kopasz, kicsi és ráncos fejû – hárfázott. Mellet-
tük a pincér állt, hátrakönyökölve a söntéspultra, és kifelé bámult.

Az apa odaintette a pincért, rendelt egy hosszúlépést, száraz vörösborból, meg a gye-
reknek egy limonádét, szívószállal.

Vendég rajtuk kívül szinte nem is volt, csak hátul kanalazta egy kisebb nyugdíjas-
csoport a levest.

Tompán pengtek a nagybôgô húrjai, a hárfás konokul összeszorított szájjal, sértô-
dött arckifejezéssel, de gondosan cifrázva játszotta a dallamot. Sértôdöttsége nem a
munkának szólt, hiszen szívesen játszotta a magyar nótákat. A nagybôgôssel volt baja,
aki bár képzetlenebb volt, háttérbe szorította, kihasználta. A jobb dumája, simuléko-
nyabb természete miatt a bôgôs tárgyalt a tulajokkal – ô a fônök.

A testes apa néhány szomjas korttyal kiitta a savanykás hosszúlépés felét, és elége-
detten sóhajtott. A gyerek kicsit föl-le szívogatta a limonádét a szívószállal – nem volt
szomjas.

A bôgôs valamit mormogott a másiknak, és új nótába kezdtek. Kicsit dzsesszesen in-
dult a szám, a ráncos fejû virtuózan végigfuttatta kezét a hárfa húrjain, majd váratla-
nul énekelni kezdett. Rekedt, de nem kellemetlen hangon énekelt valami virágzó al-
mafáról, égô szemû leánykáról, érzelmesen futamozva a hárfán, szakmailag kifogás-
talanul. A bôgôs igyekezett alkalmazkodni.

A pincér kiállt az ajtóba, kezét hátul összekulcsolva oldalra nézegetett. Meleg van
kint, kevesen jönnek a hegyre, távolból talán valami strandzsivaj hallatszik, de nem
látni le a partra, a pince elôtti út túlsó oldalán magasra emelkedik az ördögcérnasö-
vény, eltakarja a lejtôt.

Most változatosságul a bôgôs kezdett énekelni, puha hangon, a hárfás csak akkor-
dokkal kísért.

Az apa ismét kortyintott, majd intett a pincérnek, és kért még egy kisfröccsöt. A gye-
reknek még bôven maradt limonádéja, most a poharat az asztal résein tologatta.

A nyugdíjasok fizettek és elmentek, a pincér odahátrált a söntéspulthoz, és hátra-
könyökölt. 

A zenészek, befejezve az éneket, megálltak. Sok nótát játszottak már, kevés a ven-
dég, nincs késztetés. Meg melyiket is játsszák most? A zsíros képû, akármennyire is si-
mulékony a dumája, igazán soha nem bízott magában. Nincs semmi kiváltó inger, ami
most eligazítaná.

A gyerek megunta a pohártologatást, talán el is álmosodott a hûvösben, a padon ül-
ve az asztalra hajtotta az arcát. Az apában szétáramlott a fröccs, feje tompává vált. Ki-
nézett az ajtón: opálosan omlott le a verôfény, alig lehetett keresztüllátni az út túlol-
dalára, az ördögcérnabokrokig.

A pincér is kifelé meredt, a semmibe nézve. Hosszú a nyár, fixen fizetik, a borrava-
ló csekély, neki minden mindegy. Inni napközben nem szokott.
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A hárfás oldalra állította hangszerét, zsebkendôvel megtörölte kicsi, aszott fejét, pe-
dig nem volt izzadt. Bár arcára volt írva az örökös, kielégítetlen indulat, biztosan nem
fogja soha székét a fénylô képûhöz vágni. A zsíros képû pedig magas székén kuporog-
va nagybôgôjére hajolt, majdnem elaludt.

Az apa nem tudta eldönteni, hogy ha kiissza a kisfröccsöt, kérjen-e másikat. Lassan
körbetekintve még érezte a bajt, az ajtón beömlô, a pincén végigszivárgó, opálos sem-
mit, a késztetés teljes hiányát, a megmerevedô embereket, aztán ô is megbénult.

Talán mindnyájan örökre ott maradtak volna, végzetes bénultságban, teljes döntés-
képtelenségben, ha ekkor nem kezdôdik valami erôsödô, szaladó kopogás. Kintrôl jött
a hang, sebesen közeledve, dobhártyán dobolva, koponyán végigfutva. A zenészek las-
san kihúzták magukat, a pincér is kiegyenesedett, az apa feje tisztulni kezdett, a kis-
gyerek felállt az asztal mellé. Mindannyian az ajtó felé fordultak.

És ekkor, mindannyian tisztán látták, a kockaköveken csattogó sebes léptekkel, át-
szelve a lezúduló verôfényt, Tull úr szaladt el a pinceajtó elôtt, cseppet sem zihálva.

A zenészek megmozgatták gémberedett végtagjaikat, s letámasztották a hangszerü-
ket, hogy valamit egyenek. Az apa odaintette a pincért, és fizetett, kézen kapta a gye-
reket, aki be se fejezte a limonádét, és kiléptek a pince elé, ahol most frissen jött par-
ti szellô kavarta fel a megülepedett meleget. Felfelé, a hegy irányába pillantottak, de
Tull úr már messze járt, rég a hegy mögött kergette a semmit. Az pedig messze elôtte
szaladt, bujkált, mert fél ám a semmi Tull úrtól, mint ördög a tömjénfüsttôl.

Egy nagy durranás lökte meg a levegôt. Mindenki összerezzent: csak nem? De csak
egy vadászgép hangrobbanása volt, amit aztán kicsit még dobáltak a domboldalak.

Margócsy István

ILLYÉS GYULA PETÔFI-KÖNYVÉRÔL

„Petôfit minden parasztlegény érti. Petôfi értelmezô-
it jobbadán csak maguk az értelmezôk, s mintha tö-
rekednének is erre.”1

Talán szükségtelen is kijelenteni, olyannyira bizonyos tény: Illyés Gyulának az 1930-
as években írott, azóta bôvített kiadásban is sokszor lenyomtatott, Petôfirôl írott köny-
ve a Petôfi-irodalomnak legismertebb, leggyakrabban idézett és propagált, igen sok
nyelvre lefordított darabja, mely elsô megjelenése óta nemzedékeknek határozta meg
Petôfi-képét; elismertsége oly fokú, hogy a gimnáziumi oktatást segítô Diákkönyvtár so-
rozatában is kiadták, komoly szakirodalmi munkák mint irodalomtörténeti forrásra
hivatkoznak rá, egyetemeken a Petôfit tárgyaló magyar szakos egyetemi tananyag szer-
ves részét képezi; s hitelességének vélelme oly kétségbevonhatatlan erôvel hat, hogy
még a Petôfi személyiségét mélylélektani szempontból elemzô pszichoanalitikus vizs-

1 Illyés Gyula: INGYEN LAKOMA. TANULMÁNYOK, VALLOMÁSOK címû esszégyûjtemény. ELÔSZÓ. Szépirodalmi, 1964.
I. köt. 8.



gálat is e könyv adatait és leírásait tekinti mérvadónak.2 A könyv széleskörûen elismert
tekintélyét érdemes talán a recepció néhány jelentôs kijelentésével érzékeltetni. Hisz
már az elsô megjelenés kapcsán is felhangzott az a szólam, mely e könyvben látta az
„igazi Petôfi” régen várt s beteljesedett megfogalmazását: „a legszebb és legbátrabb Petô-
fi-revízió; az eredeti arcképrôl lemossa a föléje mázolt álportrét; tiszta, szuggesztív szépségben ra-
gyog elôttünk a költô igazi arca”;3 s a hatvanas években kiadott változatot már a tudomá-
nyos szakirodalom is a legmagasabb tenorban méltatta: egy recenzió szerint észre sem
vesszük, hogy „Illyés Gyula mondatai lopták-vésték szívünkbe, tudatunkba az igazi Petôfi-ké-
pet?”, hisz „neki sikerült elôször valósághûen életre kelteni Petôfit”, s ezzel megszületett „a
teljes igazságot adó, a lényeget mindenben híven kifejezô Petôfi-kép”;4 a nagy akadémiai iro-
dalomtörténet is kizárólagos megfogalmazással él méltatásában: „A gazdag Petôfi-iro-
dalom, még Horváth János tudományos és intuitív, beleélô mûelemzést egyesítô nagy monográ-
fiája sem rajzolta meg az igazi Petôfit. Illyés könyve életrajz és költôi mû, emberi egyéniség és köl-
tészet egységét teremtette meg társadalmi, lélektani és irodalmi összefüggéseket felderítô elem-
zéseiben. [...] Petôfi költészetének lényegét addig senki nem élte át hozzá foghatóan...”;5 az
Illyés-monográfiák pedig szinte magától értetôdô természetességgel ismétlik a leírás-
nak szánt értékelést: „Petôfirôl Illyés Gyula írta a legszebb, a leginkább értô könyvet”6 stb.
S ekkor még nem is szóltunk az Illyés-irodalom kultikusabb részérôl, mely magasztaló
meggyôzôdését a legdiadalmasabb retorikával közli: egy recenzió szerint Illyés keze
alól „kerek és piros tökéletességgel” került ki az idôtálló remek, „mint megszúrt ujjbögybôl a
kiserkedô vércsepp”, mely „rembrandti vonalvezetéssel” rajzolja meg a költôt „a maga szer-
ves egységében”;7 egy másik rajongó leírás pedig magát a tökéletességet látja megvaló-
sulni a mûben („hitem, hogy Illyés Petôfihez sem hozzá nem tett semmit, sem semmit el nem vett
tôle”), bibliai súlyt tulajdonít neki („Ha bibliám volt a Puszták népe, annak csak az elsô ré-
sze volt akkor a kezemben, az ószövetség, ki kellett egészülnie az újjal, ezzel, ami íme, már nem
bocsát, nem enged el magától...”), s benne látja a Petôfi-ismeret alapvetô kulcsmûvét („Ér-
tettem én ezt a fény-embert? Illyés nélkül értettem volna?”).8 A könyvre és Petôfi-képére ter-
mészetesen elválaszthatatlanul rátapadt az Illyés-kultusz kétségbevonhatatlansága is,
hisz nemigen találunk olyan elemzést, mely ne ismételné meg azt a régi közhelyet,
mely szerint Illyés Petôfi kapcsán tulajdonképpen önmagáról (is) akart volna „vallo-
mást” tenni – amint a monográfus írja: a Petôfi-leírásból „tisztán kivehetô az Illyés-önarc-
kép körvonala”;9 ám az már igazán meglepô, hogy ezt az identifikációt a méltatások
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2 Virág Teréz: PETÔFI KÖLTÉSZETÉNEK ELEMZÉSE A BUDAPESTI ISKOLA SZELLEMÉBEN. 1998-as elôadás. In: FORDULÓ-
PONT, 11. 2001. 100–110.
3 Bálint György: A PUSZTÁK ZSENIJE (1937). In: uô: A TORONYÔR VISSZAPILLANT, II. Szépirodalmi, 1966. 7–10.; na-
gyon hasonlóan ugyanekkor: Schöpflin Aladár: ILLYÉS GYULA PETÔFIJE. Nyugat, 1937. 1. 
4 H. Törô Györgyi: ILLYÉS GYULA: PETÔFI SÁNDOR. Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 244.
5 Béládi Miklós: ILLYÉS GYULA. In: A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE. (Fôszerk. Sôtér István.) Akadémiai Kiadó,
1966. VI. köt. 481.
6 Tamás Attila: ILLYÉS GYULA. Akadémiai Kiadó, 1989. ELÔSZÓ, 9.; hasonlóképpen: Izsák József: ILLYÉS GYULA2.
Püski Kiadó, 2002. 149–152.
7 Lukácsy Sándor: ILLYÉS GYULA ÚJ KÖNYVE PETÔFIRÔL. Élet és Irodalom, 1963. 21. sz. 7. 
8 Galambos Lajos: ILLYÉSRÔL PETÔFI KAPCSÁN. Kortárs, 1963. 9. 1361–1363.
9 Izsák: i. m. 152., hasonlóan: „Szándéka: igazodni a csodált példaképhez”: Tamás: i. m. 9.; „magyarázataiba azt
is beleszôtte, amivel igazában nem hôsét, hanem önmagát jellemezte...”: Béládi: i. m. 481.; az azonosítás elsô emlí-
tése Schöpflinnél: „Illyés, a költô, nem tudja tisztán csak a történetíró vagy a kritikus szemével nézni Petôfit. Beleraj-
zolja a képbe önmagát is, s a saját emberi és költôi ideálját alakítja ki belôle. Mint az igazi jó arcképfestô, egyszerre két
képet fest: Petôfiét és Illyés Gyuláét. Azokon a pontokon ragadja meg Petôfi alakját, amelyeken azonosnak érzi magát ve-
le, s innen formálja ki többi arcvonásait.” Nyugat, 1937. 1.
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meg sem próbálják árnyalni vagy bizonyítani: mintha készségesen elfogadnák Illyés-
nek azt a sokszor megismételt nosztalgikus állítását, miszerint ô minden ízében azo-
nosulni kívánna Petôfivel (l. például: „Szívem mélyén oly egy vagyok / veled, mint hogyha
bennem élnél... [...] ...legalább / én vezekeljek, legalább így / hasonlítson valaki rád!”),10 vagy
mintha – éppen megfordítva – az Illyés által megalkotott Petôfi-képbôl magyaráznák
Illyés tartását és szerepét.

Talán éppen e túlzott magától értetôdés az oka, hogy mindmáig tulajdonképpen
alig esett szó arról, hogyan is építette fel Illyés a maga Petôfi-képét, s milyen is valójá-
ban ez a könyv: mit mutat be Illyés „Petôfiként”, milyen irodalom- és történelemfelfo-
gás alapján szerkeszti meg hôse mûködését, s milyen értékhierarchiák sulykolásával
prezentálja, irodalmi és történelmi példák statuálása során, történelmi-erkölcsi-poli-
tikai preferenciáit.11 Hiszen már maga a választott (vagy olvasóilag nézve: a szemben
talált) mûfaj is alapjaiban kérdéses: Illyés nem tisztázza, hogy tudományos értelem-
ben vett (történelmi) életrajzot, irodalmi portrét, irodalomértelmezô esszét vagy ge-
nerális történelmi példázatot kíván-e nyújtani; mindvégig eldöntetlen marad, hogy a
könyv mint vállalkozás egy „valósághoz” ragaszkodó történeti rekonstrukciót vagy pe-
dig szépírói fikciót céloz-e meg; s nagyszabásúan kidolgozott retorikájával állandóan
úgy él, hogy a mûfaji kérdések feltevését eleve illegitimnek állítja be – mintha min-
den, amit elmesél, csak így lenne nemcsak hogy elmesélhetô, hanem elképzelhetô is;
sôt, mintha minden, amit kimond, valóban így is történt volna, s a dolgok kizárólag
éppen úgy függhetnének össze, ahogy itt prezentálva lettek. A narrátor egyszerre
játssza itt el a mindentudó (és mindenrôl magabiztos kinyilatkoztatást tevô) tudós po-
lihisztor szerepét, valamint a mélyen érzô szubjektív lírai költôét, s ennek a párhuza-
mosan futtatott játéknak soha nem kívánja megadni sem szabályrendszerét, sem azt
nem tisztázza, honnan veszi a legnagyobb összefüggésektôl kezdôdô, de a legcseké-
lyebb, legintimebb részletekig is kiterjedô mindentudását (hivatkozásai sehol nincse-
nek: mintha egy olyan közös tudásnak, feltehetôen egy virtuális nemzeti önismeret kul-
turális-történelmi teljességének lenne birtokában, melyet minden olvasó elsajátíthat
– vagy esetleg már el is sajátított), sem pedig azt nem körvonalazza, milyen látószög-
bôl figyeli az elmesélt eseményeket és személyiségeket, s milyen is az a szempillantás,
melyet a szubjektíve megnyilatkozó narrátor tárgyára és annak kontextusára rávet
(mintha azt feltételezné, hogy könyvének minden olvasója ismeri a szerzô irodalmi
alakját, vagy pedig mintha csak egy ilyen pillantás lehetne érvényes, csak egy ilyen írói-
szerzôi alapállás nyerhetne érvényességet – másmilyennek még a lehetôsége sincs

10 A PETÔFI. SZÁZHUSZADIK SZÜLETÉSE NAPJÁN címû versbôl (1943). Ennek kapcsán persze érdemes felidézni azt
is, hogy ez az azonosulás nem mindig volt magától értetôdô: Németh Andor idéz fel 1928–29-bôl egy játé-
kosan komoly beszélgetést József Attila és Illyés között: „Judit – fordult Attila a fiatalasszony felé –, mit gondolsz,
ki a Petôfi kettônk közül? – Judit elmosolyodott: – Természetesen te vagy, Attila. – Akkor Gyuszi Arany – mondta Attila.”
Németh Andor: JÓZSEF ATTILA ÉS KORA (1947/48). In: uô: JÓZSEF ATTILÁRÓL. Gondolat, 1989. 256–257.
11 Nagyon érdekes, hogy az Illyés irodalomszemléletét feldolgozó tanulmányok is elsôsorban azzal foglal-
koznak, hogyan látta Illyés a társadalom, a politika irodalomhoz fûzôdô viszonyát (lényegében egy marxis-
ta irodalomszociológia alapjairól el nem mozdulva), az irodalmi mûvek mûködésére vagy megalkotottságá-
ra kevesebb figyelmet fordítanak, s így inkább társadalompolitikai, mintsem irodalmi problémák megvilá-
gítására törnek (vö. például Kenyeres Zoltán: ILLYÉS GYULA IRODALOMSZEMLÉLETE. In: ILLYÉS GYULA. TANULMÁNYOK

A KÖLTÔRÔL. Népmûvelési Propaganda Iroda kiadása, 1972. 93–111.). Hasonlóan elsôsorban az eszmetörté-
neti összefüggésekre összpontosít, s nagyban mellôzi a poétikai szempontokat Ratzky Rita tanulmánya is:
ILLYÉS GYULA PETÔFI-KÉPE. In: „KÖLTÔ, FELELJ!” TANULMÁNYOK ILLYÉS GYULÁRÓL. Szerk. Tasi József. PIM, 1993.
57–63.
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megengedve a könyv értelmezési tartományán belül).12 E mûfaji-narratológiai kérdés-
felvetés érvényét természetesen korlátozza annak belátása, hogy mára tarthatatlanná
vált a „tudományosan” történeti és a vállaltan fikciós narratívák közti éles választóvo-
nal meghatározhatósága – de hát éppen ennek tudatában tehetô fel ama kérdés: ho-
gyan is konstruálta meg Illyés azt a Petôfi-képet, melyet oly sokan, írók és tudósok, e
belátás mellôzésével, igaziként, azaz történettudományos szempontból kétségbevonha-
tatlanként fogadtak el, s milyen konstrukciós elvek és retorikai stratégiák segítettek
neki abban, hogy saját vízióját objektív igazságként érvényesíthette.

*

Illyés Petôfi-képe azért érdemel különös figyelmet, mert a Petôfi-kultusz szempontjá-
ból nézve is kettôs játékot mutat fel: egyrészt teljes erejével, kinyilvánított szándéká-
val, valamint retorikájának minden gesztusával arra tör, hogy a XIX. század végének
nagy, hivatalos, patetikus, ám nagyon hamar hiteltelenné és giccsessé üresedett Petô-
fi-kultuszával szemben fogalmazza meg magát, s a félisten, a lánglelkû nemzeti apos-
tol, az istenáldotta emberfeletti hôs helyett egy közvetlenségében és emberségében is
megközelíthetô, megérthetô és követhetô figurát mutat be, akinek kialakulás- és szen-
vedéstörténetében mind magán-, mind közéletiségét illetôen elsôsorban az erkölcsi-
leg (úgymond: emberileg) értékelhetô mozzanatokat emeli ki, s kinek derekasságát
mindig történeti összehasonlítások során prezentálja; másrészt azonban olyannyira
kritikátlan elragadtatottsággal szemléli és mutatja be hôsét, olyannyira abból a meg-
kérdôjelezhetetlen alapfeltételezésbôl indul ki, miszerint Petôfinek minden megmoz-
dulásában, minden gesztusában nemcsak hogy a másokkal való összevetésben volt iga-
za, hanem mindig az erkölcsi-politikai Igazság tökéletes képviselôjeként vagy inkább
megtestesüléseként jelent meg, hogy még legcsekélyebb érdekû anekdotikus életraj-
zi jelenetei is tulajdonképpen újjáélesztik a kultusz magasztosságát. Az az „emberi” Pe-
tôfi, akit Illyés elénk vetít, valóban nem hasonlít arra a felstilizált képre, mely, mond-
juk, leginkább az elhíresült Madarász Viktor-festmény víziójával jellemezhetô,13 ám az
a minden apróságra kiterjedô beleélô azonosulás és tökéletes elfogadás, mellyel Illyés
a maga hôse életvitelét és mûködését szemléli, alighanem maga a hódoló, a kritikát-
lan kultusz (s persze az is megemlíthetô, hogy Illyés néhány más megnyilatkozásában
a tökéletesen hagyományos kultikus fordulatok is felmerülnek, a hagyománynak meg-
felelôen, ünnepi kifejtetlenségben...).14 Bár nem ebbôl a könyvbôl való, erre a könyv-
re is mélyen jellemzô az az attitûd, melyrôl Illyés máshol így vall: „Petôfiben az a meg-
ragadó, hogy jelleme éppúgy ragyog, mint verse. [...] Petôfi prókátora leszek, helyreigazító kö-

12 Ennek a valóban impozáns rejtôzködésnek talán legszebb megnyilatkozását a bevezetô szöveg zárómon-
datában olvashatjuk: „Ô volt, akire vártak, akit a történelem kiszemelt. Mi lesz belôle? Bár tudjuk, izgatottan kí-
sérhetjük végig még egyszer sorsát. Boldog vagyok, hogy írhatok róla.” Figyeljük meg: az elsô mondat „objektív
közlését” a második mondat csoportszempontú „mi” névmású alanya fogja felváltani, míg a retorikus le-
zárásban elôlép az egyes szám elsô személy, akirôl azonban a könyv keretei között semmit nem tudhatunk
meg.
13 Madarász Viktor: PETÔFI HALÁLA (1875), MNG. E képen, mint ismeretes, a csatatéren magánosan haldokló,
egzaltált arckifejezésû Petôfi saját vérével rajzolja, szép kalligráfiával, a földre e szót: Hazám.
14 „Ôbenne valósul meg legjobban, amit egy nép geniuszának – ôrszellemének – nevezünk. Ô tehát a mai napig a mi
legmegbízhatóbb tanácsadónk, magyar közösségünk irányadója. Nagy szükségünk van rá.” Illyés Gyula: EMLÉKBESZÉD

PETÔFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁRA. In: uô: NAPLÓJEGYZETEK 1973–74. (Vál. és szerk. Illyés Gyuláné
és Illyés Mária.) Szépirodalmi, 1990. 9–12.
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vetsége e távoli idôben. Mosolygok magamon, hogy hasztalan keresek rajta egy porszemnyi fol-
tot is, képzeletem, ösztönöm nyomban lemossa, a ragyogás tökéletes.”15

Petôfi Illyés beállításában mindig, minden megmozdulásában a legnagyobb, a leg-
derekabb, a legigazabb valaki, akit képzelni lehet, s minden cselekedete, még az olyan
is, mely egyébként, ha nem Petôfi lenne az aktora, esetleg erkölcsi kételyt váltana ki,
nemhogy felmentést vagy magyarázatot, hanem egyértelmûen igazolást nyer: az élet-
rajz latens feladata mintha az lenne, hogy Petôfi életstratégiáját mind szubjektíve (az-
az megtervezett, szándékolt voltát illetôen), mind objektíve (a lehetséges választások
szubsztanciálisan legjobb eseteként) az igazság példázatává emelje (csak egy példa er-
re: amikor Illyés arról a tagadhatatlan tényrôl beszél, hogy Petôfi meghamisította szü-
letési adatait, ezt az ô esetében a világ legtermészetesebb és legnormálisabb erkölcsi
aktusaként tünteti fel; Petôfinek mintha nemcsak joga lett volna arra, hogy átalakítsa
a tényeket, hanem erre valamely felsôbb instancia nevében az elhivatottsága mintha
fel is szólította volna: „Neki van igaza, amikor késôbb, dacolva az okmányok bamba adatai-
val, a köznapi, lélektelen igazsággal, ezt a várost vallja szülôföldjének, s tiltakozásul egy szûk
látókörû pánszlávizmus mohósága ellen, megtagadja a szlovák Kiskôröst a magyar – azazhogy
kun! – Félegyháza kedvéért. [...] Ô, akinek hivatása, hogy a valóságot alakítsa, ô ne szállhatna
szembe a valósággal? Helyesebben a látszat-valósággal?”16 – figyeljük meg: Illyés kommen-
tárja, mely egyébként elismeri a hamisítást, a szólam végére a tényeket „látszat-valóság-
gá” fokozza le, csak hogy Petôfi gesztusát gáncstalanná kreálja...). Máshol, ahol szin-
tén problematikusnak tûnhetnék fel Petôfi néhány furcsa megmozdulása, Illyés radi-
kálisan más típusú mentegetô munkába fog: mikor azt a kicsit kínos reklámakciót ír-
ja le, ahogy Petôfi népszínmûfôhôsként mutogatta magát a pesti városközpontban,
esendô gyermekké fokozza le („A népdalszerûségbe szédült fiú a gyermekek angyali tetszel-
gésével hordja a kucsmát...”); ugyanígy gyerekes csínynek tudja be a Prielle Kornéliával
lejátszott buta házasságpróbálkozást, ráadásul úgy, mintha a nô akart volna karriert
csinálni Petôfivel, azaz „az ország leghíresebb fiatalemberével” folytatott viszonyából („A kis
színészlány attól félt, hogy a többiek »kisebbítô szóval illetik«: szemébe mondják: mit csinál a kar-
rierjéért ezzel a rajongó gyerekkel”); máshol pedig nyíltan kimondja, hogy Petôfinek még
a botlásai is tulajdonképpen erénynek kell, hogy minôsüljenek – hiszen ha megtörtén-
tek is, végsô soron csak a társadalom felelôs értük... („Ô, az erkölcs és az emberi méltóság
késôbbi oly makulátlan és [önmagával szemben] oly irgalmatlan bajnoka most még ezekben a tu-
lajdonságokban is mutál. Kamasz, s van egy mondás, amely szerint minden kamasz bûnözôje-
lölt. Ez túlzás: minden kamasz válaszúton áll, s jaj annak a társadalomnak, amely nem tudja
segíteni kamasz fiait. Ô egyedül van, egyedül küszködik. Érdeme annál nagyobb. [...] Sose szé-
gyelli megvallani »botlásait«; botlásnak is ártatlanok.”)

Petôfi figurája ily módon Illyés kezén olyanná alakul, mintha benne minden lehet-
séges értéknek a kvintesszenciája lépne elénk – a leírásokban azt láthatjuk, hogy Pe-

15 Illyés Gyula: ÔRJÁRAT. NAPLÓJEGYZETEK 1935–1943. In: uô: ITT ÉLNED KELL. II. köt. Szépirodalmi, 1976. 219.
16 Illyés Petôfi-könyvét a hatvanas években kiegészített változatból idézem (Szépirodalmi, 1967). Ez az az-
óta sokszor újra kinyomtatott szöveg olvasható az interneten is – úgy vélem, a szemléletet illetôen a két vál-
tozat (1936–1962) között jelentôs elmozdulás nem történt, csupán a bemutatott anyag bôvült, elsôsorban a
történelmi kommentárok és példák terén. Ahol nem adok meg más forrást, mindig erre a kiadásra utalok.
– Ismeretes, hogy a kései bôvítés eredetileg egy francia kiadás számára készült (Gallimard, Paris, 1962), a
francia olvasók jobb tájékoztatása végett – roppant sajnálatos, hogy a franciául publikált változat ottani re-
cepciójáról nincsenek ismereteink (a francia recepció kutatójától, Kulin Borbálától származó szóbeli infor-
máció alapján csak egy ismertetésrôl tudok, amelyet azonban maga a könyv fordítója, Jean Rousselot írt). 
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tôfi kora gyermekkorától kezdve mindig is az ország legjelentôsebb személyisége és
költôje volt, nem pedig lett vagy vált azzá. Milyen jellemzô például a fiatalkori kato-
naévek szenvedésének beállítása: „Részt vesz mégis a hadgyakorlaton. [...] Vers ebbôl az idô-
bôl nem maradt fenn. A kor legnagyobb fia a sír szélén tántorog, s csak egy ember tud róla, egy
hozzá hasonló szökött-diák katona...”17 – a finom értéksulykolás szerint tehát Petôfi már
ekkor a legnagyobb volt, függetlenül attól, hogy ezt senki nem tudta, s versei sem iga-
zolják – milyen különös, hogy Illyésben az a belátás fel sem merül, hogy a nagy költô
azáltal lesz nagy költô, hogy a többiek, a közönség, akik olvassák és szeretik verseit, el-
ismerik és propagálják e „nagyságot”, s hogy a fiatal szenvedô katona, akibôl késôbb
valóban nagy költô válik, ekkor még senki elôtt és semmivel nem bizonyította vagy kép-
viselte nagyságát... Illyés értékszemlélete, mely mind a személyiség, mind a költészet,
mind a társadalmiság, mind a nemzet esetében tulajdonképpen „objektív” értékkép-
zetekkel operál, melyeknek mintha a keletkezési viszonyokhoz, a cselekvési lehetôsé-
gek sokféleségéhez, a szemlélôkhöz vagy az esztétikai befogadókhoz semmi közük
nem lenne; mintha az érték önmagában benne rejlenék a valóságban vagy a személyi-
ségben (a versben), még akkor is, ha mindezt senki fel nem fedezné – jó esetben per-
sze a kiválasztott befogadó értô pillantása képes lehet arra, hogy ezt észrevegye, s meg-
állapítsa, hogy aki másként látja, az eleve rosszul nézi a dolgokat.18 Illyés egész köny-
ve ebbôl az alapállásból fogalmazódik meg: szerinte az objektív értékeket, a törté-
nelmi-irodalmi értékhalmazt lehet jól látni, csak általában nem jól nézik – s ezért e
látásmód kifejtésére kell az írónak törekednie; ráadásul oly módon, hogy az általa meg-
figyelt vagy állított értékeket ne egyszerûen kibontsa az elemzett vagy ábrázolt anyag-
ból, hanem a bemutatott anyagot rendezze el úgy, hogy az minden elemében arra utal-
jon, hogy az értékek elôre meg vannak határozva, nem szorulnak bizonyításra vagy ár-
nyalásra. Petôfirôl ily módon e könyvben nem bizonyítva lesz, hogy ô a maga kora vagy
az egész magyar irodalom legnagyobb költôje, hanem „csak” állítva, s az egész könyv
annak szolgálatában születik, hogy ezt az elôfeltevést árnyaltan és sokoldalúan ismé-
telje állandóan – ha tetszik: sulykolja. Nem az lesz itt az elemzés tárgya, milyen is egy
nagy költô, vagy ha tetszik, mitôl is legnagyobb egy költô, hanem az: milyen volt az,
akit kétségbevonhatatlanul a legnagyobbnak kell tekintenünk. Ez a szemlélet és mód-
szertan pedig nyilvánvalóan a kultusz rituáléjához tartozik.

*

Mint ahogy az is nagyon közel esik a kultusz rituáléjához, ahogyan Illyés a szemlélete
által elôre meghatározott összes értéket nagyon határozottan (bár a célzatosságot né-
ha nagyon finoman rejtegetve) képviseli, s magát a történeti életrajzot eleve úgy konst-
ruálja, hogy az tulajdonképpen csak illusztrációként szolgáljon a nagy értékszerkezet
modelljéhez; miközben folyamatosan úgy jár el, mintha nem lehetséges véleménye-
ket, hanem sziklaszilárd, mindenki által közismertként elfogadott tényeket közölne.
Két jelentôs mozzanatot emelnék ki ebbôl a szempontból: az egyik általánosságban

17 Nagyon hasonlóan a fiatal költô viszontagságairól: „Az ország elsô költôje nem élhet Pesten, mert nem tud meg-
élni” – ezek szerint Petôfi már kezdô korában az „elsô” költô lett volna?
18 Erre a magabiztos, de kiválasztottságra utaló befogadó szemléletre szép példát mutat egy kései Illyés-in-
terjú részlete: „Petôfi teljes alakja nem fért be egy polgári szalonba; bárhogy is igazgattak rajta. Nem tudom azonban,
miért nem volt világos az igazi arca. Amikor legelôször olvastam még diákként a verseit, rögtön láttam, ki ez az ember.”
A VILÁGOSSÁG SZÜRREALISTÁJA. Hornyik Miklós beszélgetése Illyés Gyulával. In: Illyés Gyula: MÛVEI III. ÚTIRAJ-
ZOK, ESSZÉK, TANULMÁNYOK. (Szerk. Béládi Miklós.) Szépirodalmi, 1982. 807.
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érintené a nemzet és a költô egymáshoz való viszonyát, a másik Petôfi származását vizs-
gálná, a szlovák anyanyelvi környezetnek és Petôfi magyar tudatának vitás kérdését.
Illyés mindkét kérdéskört nagyon részletesen járja körül, s állásfoglalása egyik eset-
ben sem lehet egy pillanatra sem kétséges – a leírásokban és kifejtésekben olyan érde-
kes retorikai megoldásokkal találkozhatunk, melyek mintha azt mutatnák, hogy az ál-
lásfoglalás ideológiai egyértelmûsége érdekében külön manipulációkra is sort kellett
kerítenie; néha azoknak a történeti „valóságdaraboknak” is a rovására, melyeket egyéb-
ként ô maga is felhasznál.19 Ha például a könyv bevezetô bekezdéseit olvassuk, me-
lyekben persze egy erôsen hegeliánus történetszemlélet eléggé közhelyesített változa-
tát találjuk, akkor meglepôdhetünk a hatalmas általánosságok végtelen homályossá-
gán és konkretizálatlanságán – a felhangzó mondatok majd minden eleme megkér-
dôjelezhetô, kivált abból a szempontból: hogyan is értendô mindez épp Petôfi élete és
hatástörténete kapcsán:

„A nagy költôk nem váratlanul szólalnak meg, nem derült égbôl, mint az isteni kinyilatkoz-
tatások. A népek életében messze visszamenôleg meg lehet állapítani, mikor estek vajúdásba, hogy
megszüljék a rendkívüli fiút. A nemzet, a nagy család elôre készülôdik az eseményre.

Elôre kioktatja a dajkákat, akik az újszülöttet ápolni fogják, szájába adják az anyanyelv sza-
vait. Megtisztítja a szavakat is. Aztán tanítókat nevel, akik a fiút irányítani fogják. Iskolaköny-
vekrôl éppúgy gondoskodik, mint a nagybácsik ajándékairól és dorgálásáról. Jó barátokat és ve-
télytársakat szemel ki, akik majd védik és ösztökélik. Az egész ország egy izgalom.

Mert nem bizonyos, hagy a csecsemô megszületik. S ha megszületik is, nem bizonyos, hogy fel-
serdül. Hányszor fordult úgy a magyar nép sorsa, hogy sanyarúságából már csak egy próféta ve-
zethette volna ki. S az jelentkezett is. De hányszor nem jelentkezett. A nép új út elôtt állt, szom-
jasan a szóra és a jelre. És hasztalan várakozott. Akinek a történelem a nagy szerepre hangot és
elmét adott, nem tûnt fel. Talán ötéves korában megfojtotta a torokgyík. Vagy nem tudott kiver-
gôdni a sötét mélységbôl, amelyben e nép milliói éltek, s halála napjáig tehénpásztor maradt, s
nyugtalansága legfeljebb szegénylegénynek sodorta. Teste megszületett, de szelleme nem jöhetett
napvilágra, mert mégsem gondoltak vele, mert a nemzet rossz anya volt.” (Kurzív az eredeti-
ben is.)

Egy részletezô életrajz bevezetéseként kissé furcsán hat e nagyszabású, egyszerre
mesei egyszerûségû és történetfilozófiai vízió, melynek elemzô lebontására az egész
könyv során hiába várunk – nem tudjuk meg, milyen „izgalom” várta a kisgyermek
születését, mit is jelent itt a „vajúdás” (s meddig tart?, a gyermek születéséig vagy a
nagy költô közismertségéig?), s hogyan is ápolta a „nemzet” mint nagy család, jó vagy
rossz anya a gyermeket (figyeljük meg, ahogy az általános részek közepette a „nem-
zet” és a „nép” mindig allegorikus szubjektivitásában jelenik meg, hol család, hol anya
képében...); sôt: mikor majd azt fogjuk a késôbbiekben olvasni, mennyi viszontagság

19 Ratzky Rita jegyzi meg, hogy egykor a jeles Petôfi-életrajz-kutató Dienes András nem csekély terjedelmû
hibajegyzéket állított össze arról, mikor és miben nem stimmel Illyés leírása a már jól ismert filológiai ada-
tok tükrében – jegyzéke azonban nem kaphatott nyilvánosságot. L.: Ratzky Rita: ILLYÉS GYULA PETÔFI-KÉPE.
In: „KÖLTÔ, FELELJ!” TANULMÁNYOK ILLYÉS GYULÁRÓL. Szerk. Tasi József. PIM, 1993. 57. – Illyésnél nem egy más
esetben is elôfordult, hogy a maga nagyszabású történeti-szociológiai leírásait úgy fogalmazta meg, hogy az
elôre meghatározott ideológiai jellegû stratégia érdekében az általa is jól ismert tényeket vagy összefüggé-
seket megváltoztatta, mondhatnánk, meghamisította. Ennek finom változatára l. Szilágyi Miklós: A PUSZTÁK

NÉPE TÁRSADALOMNÉPRAJZI NÉZÔPONTBÓL címû kitûnô tanulmányát (Új Dunatáj, 1998. december. 37–45.), dur-
va változatára l. Hermann Róbert: FÁKLYALÁNG, FÜST, KOROM. ILLYÉS GYULA FÁKLYALÁNGJÁRÓL A TÖRTÉNÉSZ SZEMÉ-
VEL címû adatgazdag elemzését. Magyar Napló, 1998. június. 13–18.
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fogadta a költôt, s mennyire nem volt harmonikus a viszonya kora nemzetével és nem-
zetpolitikájával, akkor elmerenghetünk azon – ki is vajúdott, ki is várta a költôt, ha
pályafutását egyébként jóformán csak akadályok szegélyezték, nem pedig a várakozó
nemzet örömünnepe. Rendkívül tanulságos az a látványos kettôsség, ahogy Illyés a
nemzet mondhatnánk platonikus ideáját rajzolja a leendô költô köré (mondhatnánk
talán: a hazát „a magasban”), oly módon, hogy magáról a történeti helyzetrôl és tör-
téneti aktualitásokról jóformán semmit nem mond – sôt, szinte önleleplezô módon,
maga is bevallja (leginkább mondatai metaforikus sokértelmûsége révén), hogy ideo-
logikus álomképet, nem pedig biografikus környezetrajzot ad („A megpróbált Nemzet
gyors, lélegzetelállító ütemben oktatja a fiút. Óriási feladat vár reá: bevezetni a kisemmizett mil-
liókat, a népet a nemzet közösségébe és az elmaradt, illetve fejlôdésében erôszakosan visszavetett
nemzetet a világ népeinek közösségébe. S mindezt egyes-egyedül a szó erejével. Meg kell ismer-
nie tehát a népet, aztán a nemzetet. Annak a jövendô boldog honnak, amely felé irányt fog mu-
tatni, a néptestvériség ígéretföldjének csak álomképét szabad ismernie. Csak a tündérit, a plátó-
it, hogy lelkesülni tudjon, sôt életét tudja majd áldozni érte. Mert ha a valóságos képét ismerné
meg, tán visszatorpanna a feleúton. És meg kell tanulnia az istenek nyelvét”). Láthatjuk: az a
társadalmi-politikai (érdekes: költészetrôl itt nem esik szó!) eredmény, amelyet Illyés
Petôfi majdani életmûvének tulajdonít, itt latens, de objektíve meglévô intencionált
stratégiaként vázoltatik, melyet ráadásul nemcsak a költô, hanem a nagybetûs Nem-
zet is mint szubjektum határoz meg – mintha a szerep- és feladatvállalás önmagától
értetôdô történelmi szükségszerûségként hatna („A költô, akirôl beszélünk, száz- és száz-
milliók közül választatott ki erre a sorsra, s talán már anyja méhében. S az események, amelyek
megtörténtek vele, azért rendkívüliek, mert vele történtek. Ha akarom, törvényszerûnek és szük-
ségesnek nevezhetem ôket – ha akarom, káprázatosnak és csodálatosnak, s emberfeletti szándék
ujjmutatását fedezhetem fel bennük”), melynek magától értetôdése egyszerre kétirányú: a
nemzet mint nagyobb egység magából eredezteti és magába fogadja a kiválasztott
egyént, az egyén viszont csak azáltal kaphatja meg a maga értékét és méltóságát, ha 
a nemzetközpontú szükségszerûség beteljesítésén fog munkálkodni (e kettôs egymás-
ra utaltság már majdhogynem groteszk megfogalmazása hangzik fel aztán, mikor egy
csekély súlyú anekdotikus elem interpretálása hirtelen, átvezetés nélkül csap át az abszt-
rakt nemzetidea allegorikus felidézésébe – annak teljes körû mellôzésével, vajon ho-
gyan élte meg a saját tudatában az eseménysor alanya mindazt, aminek nagyszabású
értelmezése oly tág távlatot sejtet: „Fel-felruccan Pestre, s eljövet mindannyiszor új sebet visz
haza, a vidékre. Ô a nemzet eleven szelleme, mint a megtestesült fájdalom cikázik az óriási, zsib-
badt törzsben”).

A másik nagyon kényes, az elôzônél konkrétabb kérdés Petôfi szlovák származását
érinti. Ismeretes a másfél százados (sokszor rendkívül kínosan lapos és ostoba) vita ar-
ról, hogy vajon figyelembe veendô-e egy nagy magyar költô esetében szülei egyértel-
mûen szlovák származása, s megállapítható-e, hogy Petôfi vajon milyen nyelven tanult
meg beszélni. A szakirodalom a nagyon szûkös adatokra támaszkodva csak annyit tud
megállapítani, hogy Petôfi apja jól, anyja rosszul beszélt magyarul,20 továbbá az is is-

20 Ennek forrása Arany János emlékezése: „Atyja felföldi kiejtéssel, de jól beszélt magyarul, anyja nem mindig ej-
tette tisztán a magyar szót, de folyvást beszélte.” (PÖM, VII. 416. – LEVELEZÉS. S. a. r. Kiss József és V. Nyilassy Vil-
ma. Akadémiai Kiadó, 1964.) – Hozzátenném: ez a megfogalmazás alighanem azt jelenti igazából, hogy az
apa sem beszélt ’jól’ magyarul: hiszen ezt a fordulatot olyanokra alkalmazzuk, akiktôl meglepô, hogy ilyen
jól beszélik a nyelvet...
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meretes, hogy Petôfi tudott szlovákul; de azt, hogy vajon otthon férj és feleség vagy
anya és fiú egymás közt milyen nyelven beszélt, már egyetlen forrás sem említi (nyil-
ván amiatt, hogy a késôbb visszaemlékezô magyar értelmiségi vendégek elôtt mindig
magyarul beszélhettek).21 A hatalmas, sokat vitatott kérdés: melyik volt az anyanyel-
ve, persze csak akkor érdekes, ha az eredetnek, az elsôségnek bármilyen elôzetes vagy
domináns s az egész késôbbi életpályát vagy életmûvet meghatározó értéket tulajdo-
nítunk – s különös módon Illyésnél, aki pedig a szabad, személyiségfüggô, egyéni nem-
zetválasztás hívének tudja és mutatja magát, állandóan e kérdés ellenôrzése, elkendô-
zése, továbbá finom torzítása figyelhetô meg. A családot illetôen Illyés ellentmondást
nem tûrôen egyértelmû (minden adatbéli alap nélkül jelenti ki: „Lelke itt született meg,
és magyarnak született! Azáltal, hogy az elsô szavakat ezen a nyelven mondja. A drága Hrúz
Mária, a kedves hajdani kis cselédlány... mosolyogva s óvatosan adja fia szájába a magyar sza-
vakat”), s a külsô környezetet is úgy alakítja, hogy a szlovák Kiskôrössel szemben a ma-
gyar Kiskunfélegyházát tekinti „nevelô” közösségnek,22 de Petôfi szlovák nyelvismere-
térôl a továbbiakban hallgat – s mikor egy másik írásában mégis megemlíti, erôs eu-
femizmussal és elhallgatással él, amint anyanyelv helyett más tanult nyelvekkel említi
egy csapatban (a soknyelvû Petôfirôl szólván hangzik el: „Véletlen leplezi le, hogy a szláv
nyelvekben is otthonos”).23 S a szlováksággal szembeni állásfoglalás rengeteg helyen elô-
fordul, általában ugyanilyen apró retorikai manipuláció alkalmazásával (például: „A Kis-
kôrös szlovák szegénységébôl kiszakadt Petrovicsékat a magyar föld terített asztalhoz ülteti” – ha
rosszindulatú akarnék lenni, megkérdezném: és aztán ki szegényítette el ôket?), ám
néha nagyon egyértelmû, nem finom értéktulajdonítás során: ennek csak leggyengé-
debb példája az, ahogy Illyés nem Magyarországot állítja nemzetiségileg igen vegyes
országnak („A Habsburg-birodalom néprajzi térképe tarka virágú rét. Országrészek van-
nak, amelyekben csaknem minden falu más nemzetiség”), s ezért megütközik azon, ha egy
tanár nem tud magyarul – holott tudjuk, hogy ebben az idôben az oktatás latinul folyt...
(„A magyar történelem professzora, aki egy kukkot sem tud magyarul, Magyarországon!”); s
máshol is, mikor pl. a magyar nyelvmûvelô társaságok analogonjaként mûködô szlo-
vák önképzôkörökrôl beszél, e mûködést rögtön „pánszláv agitátorok” manipulációja-
ként regisztrálja csak. Illuzórikusan jóindulatú és naiv nemzetiségi együttélés képét ol-
vashatjuk például a türelmes magyar nemzetiség részérôl („A magyarok ugyan büszkék
eredetükre, a testvértelen voltukra – minden nemzet arra büszke, ami –, de ahogy vallási türel-
metlenség nincs bennük, a nemzeti türelmetlenségük is oly kicsi, hogy szinte a nemzeti tudat hi-
ányáig ér. Ôszinte csodálkozás és valamiféle könyörület önti el ôket, ha idegen nyelvet halla-
nak”), aminek fényében aztán roppant sajátosan hat, mikor azzal találkozunk, hogy
mind az öreg Petrovics, mind a fiatal Petôfi agresszív indulatban tört ki, hogyha tót-
nak nézték vagy mondták ôket: csak tán nem mégis sértô gúnyszó lehetett a türelmes

21 Csak játszi kérdésként teszem fel: vajon nem képzelhetô el, hogy a FÜSTBE MENT TERV híres tétova kérdé-
sei esetleg arra vonatkoznak, hogy az ifjú Petôfi kijött a szlovák nyelv gyakorlatából?
22 E tekintetben nagyon érdekes Fekete Sándor megfigyelése: Illyés szerint Petôfi lelke és beszéde a magyar
Félegyházán születik meg (csak 22 hónapos korában!), míg egy másik írásában, a MARISKA HAZÁT VÁLASZT cí-
mû esszében, Illyés a magyar kislánynak már hat hónapos korában kezdôdô beszéd-, illetve hangpróbálga-
tásában is a nemzeti jelleget veszi észre! Fekete Sándor: PETÔFI SÁNDOR ÉLETRAJZA I. A KÖLTÔ GYERMEK- ÉS IFJÚ-
KORA. Akadémiai Kiadó, 1973. 324–327.
23 Illyés Gyula: PETÔFIRÔL EMLÉKEZVE. In: NAPLÓJEGYZETEK 1973–74. (Vál. és szerk. Illyés Gyuláné és Illyés Má-
ria.) Szépirodalmi, 1990. 17. 
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magyarok részérôl a „tót”?24 Illyés egyébként is roppant finoman és lappangva, de min-
den apróságban is teljesen egyértelmûen képviseli a nemesen asszimilatorikus kultúr-
nacionalizmus fölénytudatát – természetesen olyan metaforikával, mely a történeti
konkretizálásnak minden ízében ellenáll (például: „A Kárpátok kohójában a magyarság
érce csurgatja a legnemesebb anyagot”; „A maroknyi magyarság nemcsak a szabadságharc alatt,
már évtizedekkel az elôtt, valóban mint lángoszlop világít, mint mágnes rántja magához a kö-
rülötte élô népek fiait; minél értékesebbek, mûveltebbek azok, annál biztosabban. Magyarnak len-
ni tán sose volt oly dicsôség, mint azokban az esztendôkben. Honnan a varázslat?... A dunai né-
pek közt a magyar a legmûveltebb”) – aminek érdekes ellenpontozásaként azt is érdemes
megemlíteni, hogy Illyés azokban a Petôfi-versekben, melyek nagyon erôteljes ma-
gyarság- vagy nemzetbírálatot tartalmaznak (például NAGYKÁROLYBAN, A NEMZETHEZ), min-
dig csak az aktuális társadalmi problémára reflektál, illetve azt feltételezi, hogy a meg-
fogalmazott teljes körû általánosítás csak költôi túlzás a politikai ellenfelek dezavuá-
lása végett („A mennydörgô átok az aljasság sarába süllyedt magyarokra vonatkozik, a lelkes
fôispán-iktatókra s a még lelkesebb gróf-rajongókra...”), s még csak elképzelni sem tudja,
hogy Petôfi esetleg, rossz pillanataiban, rossz nemzetkarakterológiai generalizációt haj-
tott volna végre, s nem csak a nemzetiségek vonatkozásában.

*

E két példa csak arra kívánt szolgálni, hogy szemléltessem, miként s milyen rejtett
módszertani fogások révén konstruálódik az elôre meghatározott értékszempontok
alapján a költô életrajzának külsô kontextusa, egyszerre elméleti és történeti vonatko-
zásban – úgy vélem, ezekben az esetekben mutatkozik meg a leglátványosabban, meny-
nyire axiomatikus gondolkodás rejlik a nagy elbeszélés hátterében: Illyés kifejtése szá-
mára nemhogy nem okoz gondot, hogy alapfeltételezéseit és elôzetes értéktulajdoní-
tásait bizonyítania (vagy bármi más nézetrendszerrel szembesítenie) kellene, hanem
éppen arra tör, hogy ezeknek a feltételezéseknek elôzetes voltát elrejtse, s a világ „ob-
jektív” meghatározásaiként tüntesse fel ôket: mintha kategóriarendszere „természe-
tes” és magától értetôdô volna. S ugyanilyen autoriter módszertannal találkozunk a
költészet leírásánál is; az elemzésekbôl éppen az van minden szinten kihagyva, ami

24 Illyésnek nemzeti szempontú megszépítô tendenciáit nagyon erôsen ellenpontozza több olyan Petôfi kora-
beli leírás, mely éppen azt mutatja, milyen erôteljes volt a tótsággal szembeni magyar elôítéletesség! Például:
„Mély titokkönyvként fekszik elôttünk a Felföld. De mi nem szokunk olvasni, s ha valami szerencsétlen eset könyvtárt örö-
költet ránk, tisztelve az elôdök emlékezetét s tetteit, föl nem metszett lapokkal hagyjuk könyveit a maradékra. Így vagyunk
a Felfölddel. Mintha világtenger szigetelne el bennünket, távol hisszük magunktól, érdekeinktôl; s tudatlanságunkat, meg-
szorítva a butaságok legbutább, anyatej- és nevelésöröklötte magyar virágjával cziczomázzuk föl: tót nem ember. Eltaszítánk
magunktól e népet, mint korcsfaját az anyakebelnek, sót szégyelljük ôt mint fattyúágat családunk tiszta sarjfájában. Pedig
ugyanazon keblen nyugvánk, ugyanazon emlôkrôl vevôk az élet tápvérét. – Vegyük kérdôre a legmagyarabb magyart, ki
nem lépte túl soha faluja határát, s még csak köre legközelebb érintkezésérôl sem szokik vagy tud gondolkodni – pedig illyeskit
lelni csakugyan gyermekjáték – a legundokabb bánást elfogja feledni, de mondd tótnak, s halálharcz lesz, mit vele nyeren-
desz.” Kazinczy Gábor: A FELFÖLD. Levéltöredék. In: Athenaeum, 1839. II. 16. (aug. 25.) 245–246.

Vagy: „Büszke a magyar, különösen arra, hogy ô nem tót, nem német, hanem magyarnak született. Bizonyos szemé-
lyekre vagy népekre hivatkozni nem mindig tanácsos; de a magyar s az imént említett népek közti súrlódás sokkal isme-
retesebb, mint hogy titkolni lehetne, kivált népjellemzésben, hol nem azt keressük, minek kellene történni, hanem mi tör-
ténik. Mondd a magyarnak, hogy német, s Debrecenben, Szegeden – neheztelni fog. Egyebütt, még fô városunkban is,
valahogy csak megjárja; de nevezd tótnak hazánk bármely zugában, s haragra lobban. Sokszor tapasztalám már, hogy
hazánkban a német és a tót szégyellé magát annak vallani, de nem akadtam még magyarra, ki széles e világon örömmel
ne mondta volna magát annak.” Rónay Jácint: JELLEMISME, VAGY AZ ANGOL, FRANCIA, MAGYAR, NÉMET, OLASZ, OROSZ,
SPANYOL NEMZET, NÔ, FÉRFIÚ ÉS ÉLETKOROK JELLEMZÉSE LÉLEKTANI SZEMPONTBÓL (1847). In: NEMZETKARAKTEROLÓGIÁK.
Szerk. Hunyady György. Osiris, 2001. 125.
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minden analitikus irodalmi vizsgálatnak elsô mozzanata lenne, azaz az összehasonlí-
tás: mihez képest is minôsíthetô az irodalmi mû ilyennek vagy olyannak, kiválónak
vagy fércmûnek. Illyés mellôzi az elemzô összehasonlítást – csak szembeállításokat tart
lehetségesnek: ami nem Petôfi, az minden bizonnyal valamilyen szempontból fogya-
tékos, gonosz, esetleg beteg. (Vö. például az idôben kevéssé körvonalazott korszakle-
írást: „Ritkán volt korszak, amely mûvészeitôl akkora fokú hazugságot kívánt, mint az 1848-
as forradalmakat megelôzô. A romantika óriási lázadása és csatavesztése után az édesség és bá-
josság rémuralma ez, amelyben kaloda és börtön helyett a szenvelgô holdrabámulásra, a nôi haj-
fürtök csôszerû göndörödésre, a csészét tartó kéz kisujja finom ágaskodásra van ítélve. A fiatalok
szûzi mosolyra, a nyomorgó tömegek néptáncra és uraik iránti önzetlen hûségre. [...] A polgári
megelégedettség, a gondosan óvott látszat korszaka ez, a titkolt erényeké s az éppúgy titkolt nemi
betegségeké. E levegôben mindennek szelídnek, puhának, halknak kell lennie, akár a divatos ze-
neeszköznek, a hárfának. A szellemet az ilyesmi korlátozza annyira, mint egy inkvizíció.”) – Pe-
tôfi különleges és egyszeri nagysága tehát mintegy azáltal van kiemelve, hogy egész
irodalmi-politikai környezete súlyos elítéltetést von magára; s Petôfi irodalmi és társa-
dalmi pályája is olyanként van feltüntetve, mintha minden gesztusában az egyedülva-
lóságnak a teljes környezettel való harc mozzanata lenne a meghatározó, minek kö-
vetkeztében ô lesz az egyedüli igazi költô s az egyedüli igazi forradalmár, s társasága,
baráti, elvbaráti köre sem lesz igazán méltó arra, hogy bevétessék a nagy élet leírásá-
ba („holott az egész forradalmi kavargásban a fiatal költô az egyetlen tudatos és elszánt forra-
dalmár; senki más, azok sem, akiket magával ránt, s akikkel késôbb rendre meghasonlani kény-
telen...” – figyeljük ismét a megfogalmazást: „meghasonlani kénytelen”!). Illyés a maga
arisztokratikus erkölcs- és költészetszemléletével rendkívül erôs ítéletet mond azokról
az írókról és emberekrôl, akik, szerinte, nem voltak „életképesek”, azaz nem olyan iro-
dalmi-politikai pályát futottak be, mely méltó lenne a Petôfiéhez – kegyetlen kizárása,
mely tulajdonképpen nem más, mint a Petôfi elôtti hódolatnak mások kárhoztatásá-
ba való átcsapása, ha végigvinnénk az irodalomtörténeten, alighanem nagyon csúfos
torzításokhoz vezetne: „Rengeteg embernek bemutatják. Mivel az mind írónak készül, úgy il-
lenék, azokat mi is bemutassuk. Ez, sajnos, képtelenség. Az ember elámul azon a rettenetes pa-
zarláson, amit a természet a virágporral s a spermákkal végez, amíg egy bibét vagy petét meg-
termékenyít. Ehhez hasonlóan szórja az emberi sorsokat még az akkori Pesten, illetve Pozsony-
ban is, míg elôállítja azt az egy-két mûvészszellemet, amely életképességet és föladatot kap.
A többi? Külön-külön mind tanulságos tragédia (mint minden sikertelen akarat), de együtt a fe-
ledésnek csaknem ugyanabba a hátterébe szorulnak a szerephez jutottak mögött, akár a korabe-
li levélkihordók, bármily készségesek is a maguk történelem-adta esemény-kiközvetítésükben.”

De persze ezzel a velejéig romlott és tehetségtelen irodalmi világgal szemben ott ta-
lálható amaz igazi írók „légiója”, akik már régen (?) sejtették, hogy a mindent, azaz iro-
dalmat és társadalmat megváltó panacea a népnél rejlik, s jóllehet például Batsányinál
próbálkozásaik útját a Habsburgok börtöne, Kufstein elvágta (itt persze rögtön meg-
kérdezhetô lenne: Batsányi valóban kísérletezett volna népiességgel?, s a valóban nem
népies Kazinczy pályáját a Habsburgok vajon javallólag nézték?), most, mikor „mintha
ismét hajnal virradna, elôre érezve a szellem megújhodását, írók légiója igyekszik behatolni a nép-
dal elbûvölô erejének titkaiba. [...] Munkásságuk majd úgy ömlik, úgy vész el a fiatal költô mû-
vében, mint az ezernyi patak a Dunában” – ám persze az ô törekvéseik is csak bár derekas,
de mégiscsak hiú próbálkozásnak minôsülnek addig („Csak a dal lelkét tanulmányozzák,
nem a népét, amelyet mellesleg »tanulmányozással« úgysem lehet megismerni, s fôleg nem elsajá-
títani”), amíg Petôfi végre eléri majd azt a rég lappangó ideát, hogy „nem mímelte a né-
pieskedést, mint elôdei”. Illyés persze itt sem bíbelôdik annak a nagyon nagy kérdésnek
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az elemzésével vagy bizonyításával, amellyel máig nem birkózott meg sem a Petôfi-iro-
dalom, sem a népiesség elméleti leírása:25 vajon mitôl „igazibban” népiek Petôfi nép-
dalai, mint kortársaiéi vagy elôdeiéi (hiszen nem az a kérdés, melyiküké a jobb vagy ér-
tékesebb vers, hanem hogy melyiküké a „népibb”), s egyszerûen külsô magyarázattal szol-
gál, mondván (s megismételvén a Petôfi-kutatás akkor már sok évtizedes közhelyét),
„ô nem a népdal külsô formáját tanulta el”; majd életrajzi anekdotákkal és életképekkel iga-
zolja Petôfi és a nép örök és megbonthatatlan egységét, oly erôvel, hogy végsô soron
még arra is hajlandó, hogy teljesen elmossa a népi-paraszti és értelmiségi életforma
közti szociológiai (miért ne mondhatnánk: osztály-?) különbséget, s a kettôsség egybe-
fonódását problémamentesnek látja („Ott a bográcstûz mellett, de késôbb is, valahányszor
verset, akár népdalt, akár másfajtát írt, arra az addig sose tapasztalt merészségre ragadtatta ma-
gát, hogy úgy írt, mintha ô is egy lett volna a népbôl, egy a millió hangból, amelyeken át- és át-
repdesve a nép annyi éneke végül tökéletes remekké válik. Olyan közvetlenséggel és bátorsággal
énekelt, mint ott vacsora után akármelyik vontató legény. Ami addig elképzelhetetlen volt, azt ô
megvalósította; a vontató legény s közte csak annyi volt a különbség, hogy a legény hajót vonta-
tott, a szántás vagy az állatnevelés ezer csínja-bínját értette, ô pedig könyveket forgatott, és a pro-
zódia titkait böngészte. Elképzelhetô ma már, hogy ennek ellenére mindketten egyformán a nép fi-
ának tudják magukat, s a különbséget valóban csak annak vegyék, ami: pusztán mesterségbeli,
szakmai különbségnek? Költészetén kívül is ezer bizonyítékunk van arra, hogy ô úgy érzett”). Mily
megrendítô egyrészt az, hogy Illyés, nagyszabású ideológiai vízióját erôsítendô, töké-
letesen mellôzi azokat a Petôfi-verseket, melyek épp ezt a nagyon súlyos problémát te-
matizálták (vö. például a FALUN vagy a SZOMORÚ ÉJ nagyon szép példáit), másrészt pedig
az, ahogy Illyés, Petôfi iránti végletes elfogultságában, a saját lelkiismeret-furdalásos ví-
vódását is elfelejti, s amit a maga esetében végtelen feszültségben élt meg, azt Petôfinél
problémátlan harmonikusságban vélte feloldhatni. A fentebb idézett sorokban ugyan-
is Illyés Ferenczi Zoltán Petôfi-életrajzának egyik kissé biedermeier hangulatú anekdo-
táját26 értelmezi át, mely szerint Petôfi, mikor emberek által vontatott hajón utazott visz-
sza Pestre, az utazás szüneteiben vidáman énekelgetett a néppel27 – s eközben mintha
nem is venné észre a hajóvontatás igen nehéz munkájának és az utazó pesti értelmisé-
gi úriember szemlélôdésének azt a diszkrepanciáját, amelyet pedig oly megrázó erôvel
írt meg önmagáról, épp a hajóutazás témájában, a NEM MENEKÜLHETSZ címû, a Petôfi-
könyvvel egy korszakban keletkezett versében...28 Illyés a népies (népi) irodalom jelle-

25 E kérdést történetileg is, elméletileg is nagyon alaposan körbejárja Milbacher Róbert könyve: „...FÖLDBEN

ÁLLASZ MÉLY GYÖKÖDDEL...” A MAGYAR IRODALMI NÉPIESSÉG GENEZISÉNEK AKKULTURÁCIÓS METÓDUSA ÉS PÓRIAS HAGYOMÁ-
NYÁNAK VÁZLATA. Osiris, 2000. Vö. még cikkemet: Margócsy István: NÉP ÉS IRODALOM. TÉZISMONDATOK ÉS ALAP-
KÉRDÉSEK. In: „DE MI A NÉPIESSÉG?...” Tudományos tanácskozás. Szerk. Sallai Éva. Kölcsey Intézet kiadása,
2005. 305–318.
26 „Egy heti idôzés után megint Pestre tértek vissza egy veteménnyel és tyúkkosarakkal megrakott dereglyén. Ez ugyan a
legolcsóbb utazási mód vala, de szerfölött lassú és unalmas, mert a dereglyét emberek vontatták. Az éjt a parton töltötték,
hol a legények s egy pár szolgálatba menô leány tüzet rakott. Egyik paraszt lány csinos és jó dalos volt, Petôfi megta-
nította pár dalára; majd meg gyalog kisérték a hold világán a lassan haladó dereglyét.” Ferenczi Zoltán: PETÔFI

ÉLETRAJZA. I. köt. Franklin, 1896. 259–260. (Megjegyezném, hogy már Ferenczi sem közli, honnan tudja
az esetet...)
27 Az persze talán ismét figyelemre méltó lehet, hogy Ferenczi leírásából Illyésnél kimarad a parasztlánnyal
való enyelgés kissé frivol mozzanata, valamint az, hogy Petôfi nem a vontató legény énekét hallgatta, ha-
nem a saját versét tanította meg a lánynak... 
28 Csak néhány kiemelkedô része a versnek: „Lenéztünk a hajógépházba, / ahol a dugattyúk között / a fûtôk fut-
kostak pucéran / s vörösen, mint az ördögök...”; „Nyugszéken ültem a hajón, már / csukott könyvemmel térdemen; / két-
felôl kéklô hegyek úsztak, / ápolták megfáradt szemem.” Stb. NEM MENEKÜLHETSZ (1934) a REND A ROMOKBAN címû
kötetben.
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gének leírásánál vagy meghatározásánál megelégszik azzal, hogy egyrészt a szerzô er-
kölcsi-társadalmi elkötelezettségét és állásfoglalását hangsúlyozza (mintegy a mûvek
mellôzésével), másrészt pedig titokzatos „lelki” összetevôkre utal, melyek paramétere-
it azonban sehol nem adja meg („a nép észjárását utánozza”; „Nem »száll le a néphez«. Lel-
ke a népbe fészkelte be magát...”), s még arra sem utal, hogy e képzetkör kizárólag ellen-
képe tükrében tudja magát meghatározni. E magabiztos meghatározatlanság aztán akár
odáig is elvezetheti elbeszélônket, hogy Petôfit még akkor is „a nyers, paraszti szemléletû
költônek” tekinti és nevezi, mikor csodálkozva és méltatlankodva állapítja meg, hogy ké-
pes volt a szenvelgô Szendrey Júliát nagy írónak tartani.

*

Mindez a legszorosabban összefügg azzal, hogy Illyés teljes harmóniát tételez fel és ál-
lít a személyiség erkölcsi figurájának kivételes kiválósága és a költôi tevékenység nagy-
szerûsége között – számára Petôfi azért nagy költô, mert nagy ember volt, s azért nagy
ember, mert jó költô volt („Nagy író nincs nagy jellem, nagy merészség nélkül. Irodalmi ál-
lásfoglalásától elválaszthatatlan állásfoglalása a társadalmi harcokban. Most leljük meg össze-
férhetetlenségének, izgágaságának rugóit: a megnemalkuvást, a törhetetlen elvhûséget”); nála
erkölcs és költészet kölcsönösen és zavartalanul, minden probléma és feszültség nél-
kül feltételezik egymást (amint ezt nagy programnyilatkozatában, saját nemzedéké-
nek feladatvállalásáról írván világosan megfogalmazta: a költôi hivatás csak mint er-
kölcsi parancs érvényesülhet, s a költôi beteljesülés nem más, mint az erkölcs szóba
fordulása, szóvá válása: „Meglehet, hogy hôsökké kell válnunk. [...] Csak Júdás nem lesz kö-
zöttünk, nem lehet. Engem kezdettôl fogva az vigasztalt az irodalomban, hogy az írásmû már
természeténél fogva nem bírja el a hazugságot. [...] Hûtlen író nincs, mert a hûtlent az iroda-
lom rendszerint még az árulás elôtt kiveti magából”).29 Tekintsünk el most attól, hogy itt (mint
Illyésnél máshol is oly sokszor) a tényszerûnek szánt leírás tulajdonképpen csak a jö-
vôre irányuló nagy ideális célkitûzés s oly platonikus posztulátum, melynek ismét hi-
ányoznak a konkretizáló meghatározásai, s a vágyott és elvárt, bár már jelenvalónak
és valóságosnak állított erkölcsi állapot tényleges megléte sem a történelemben, sem
Illyés jelenében nem nyer, Illyés által sem, bizonyítást – Petôfi példája alighanem azért
nyer hát ekkora szerepet, hogy e kettôs egység kétségbevonhatatlanságát mintegy il-
lusztrálja s magasztos megtestesülésével igazolja. A két, egyébként különbözô aspek-
tus Illyés Petôfi-szemléletében tökéletesen egybeolvad („költôként nyitotta meg ugyan tu-
datunk ajtaját, de azon az ajtón egy bámulatos jellemû fiatalembert vezetett be és ismertetett meg
velünk. [...] De nemcsak mûvei lettek örök kincseink. Még annál is többet hagyott ránk. Élete is
kinccsé vált”)30 – s emiatt kaphatjuk versek magyarázatául a magánélet problémáinak
elemzését vagy erkölcsi helyzetek megvilágításául az egyes költemények bizonyítékát
(erre talán a legérdekesebb bizonyíték egy negatív példa lehet, ama ritka esetek egyi-
ke, ahol Illyés valahogy ellenérzését hagyja sejteni egy költôi produkcióval szemben,
persze rögtön a kimagyarázás felmentô erkölcsi gesztusával együtt; a HA FÉRFI VAGY...
soraihoz ugyanis ilyen kétértelmû elismerés járul: „A vers csak szavak sorozata volna, ha
nem tudnánk mögötte a férfit. A költô már elérte a piedesztált, ahol a lírikus tulajdonképpeni pá-
lyafutása kezdôdik; a pillanatot, amelytôl fogva akár a rossz versek is figyelmet érdemelnek; át-
veszik a mellettük állók áramkörét, és az oeuvre részei lesznek”; íme, a férfi erényes derekas-

29 Illyés Gyula: AZ ÍRÓ HÛSÉGE. In: uô: ITT ÉLNED KELL. II. köt. Szépirodalmi, 1976. 22–23.
30 Illyés Gyula: EMLÉKBESZÉD PETÔFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁRA. In: uô: NAPLÓJEGYZETEK 1973–74.
(Vál. és szerk. Illyés Gyuláné és Illyés Mária.) Szépirodalmi, 1990. 9–12.
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sága, melyet életrajzából és politikai állásfoglalásaiból ismerünk, kimentette a költôt
az esztétikai csapdából, s hitelt adott azoknak a soroknak is, melyek egyébként önma-
gukban (azaz mint költészet) nem állnának meg.31 Emiatt tiltakozik Illyés oly sok he-
lyen az ellen, hogy Petôfi kapcsán egyáltalán felhangozzék a szerepjátszás kategóriá-
ja: az ô irodalomszemléletében az írás nem más, mint a személyiség ôszinte kifejezô-
dése, s minden elôzetes szerepformálás lényegében eltorzítaná a megnyilatkozás er-
kölcsi igazságát.32 A következô szembeállítás jól prezentálja a kategória feszültségét:
míg Petôfi még fiatalkorában sem játszhatott szerepet („A fiatal költô nem szerepet ír; ta-
lán lelkét öltözteti jelmezbe, vagyis »költôi« álmait írja meg; amelyek a költészet terén semmiben
sem különböznek a valóságtól”; vagy: „Nem tetteti magát: érzései ôszinték. De nem a szerelem
érzései azok, hanem az elfojtott szerelemvágyé. Ezek éppúgy kiforgathatják az embert, akár az
elôbbiek”),33 addig barátja, Pálffy Albert, akivel egyébként, mint ismeretes, Petôfi rend-
kívül sok mindenben azonosult, természetesen csak szerepjátszásra készül, akkor is,
mikor ugyanazt csinálja, mint Petôfi („A költô a Salgót írja, Pálffy, az éles szemû és szavú
Pálffy, a forradalom jakobinus újságjának jövendô szerkesztôje, tanul; nyilván a szerepre készü-
lôdik. Nem véletlenül mondtunk szerepet; Pálffy a francia forradalom történetét bújja, s alig tud-
ja eldönteni, hogy a sok ragyogó hôs közül melyik magaviseletét és munkáját vállalja a nagy for-
dulatban...”). Illyés e kérdésben állandóan kettôs álláspontot képvisel: egyrészt termé-
szetesen elismeri, hogy a költôi megszólalás szerepek nélkül képtelenség lenne, s Pe-
tôfi esetében is, ha nem is a Horváth János-i értelemben, feltétlenül szembe kell nézni
azzal, hogy hôsünk állandóan kereste a maga szerepeit (s emiatt Illyés néha használja
is e kategóriát: „Nem mindennapi önérzet kell, hogy valaki ilyen nagy közösségben hangadó
szerepet vigyen, mégpedig a vádló, a javító háládatlan szerepét. Mások nevében beszélni – ki ad
ehhez megbízást, vagy ahogy egyszerûbben nevezik: hitet? Ki képes megérteni egy nemzet vagy

31 Egy másik kirívó esetben (a SZEPTEMBER VÉGÉN elemzésekor) Illyés az élet és költészet összekeverését egé-
szen az abszurditásig érô módon prezentálja: „A tiszta férfi-mélabúval iramló elsô két szakasz után Júlia adott tra-
gikus, nagy csengést a romantika sírköltészetébôl való harmadiknak. Ha ez a vers, a halott férj akaratlan bosszúja nem
íródik meg, Júlia nyugodtan férjhez mehetett volna; egy hang nem éri második házassága miatt” – egyrészt figyelem-
re méltó, hogy a versbe ezek szerint egy több év múlva megtörténendô esemény is belejátszik (s emiatt az
elemzô magáról a szövegrôl nem is fog beszélni); másrészt az sem csekélység, hogy Petôfi versét minden jel
szerint Júlia fejezné be... (Azt csak mellékesen jegyzem meg, hogy a vers Petôfi életében nem jelent meg,
tehát a benne foglalt jóslatot a korabeli közvélemény nem ismerhette!)
32 Ehhez l. Illyés vallomását is: „A mûvészi munka akaratlanul össze van kötve azzal, hogy aki csinálja, az tetszeni
akar. Aki pedig tetszeni akar, az már csak egy centire van a tetszelgéstôl. A szerepjátszástól. Amit én világéletemben fér-
fiatlannak éreztem. Körülményeim is arra szorítottak, hogy a mûvel való foglalkozással töltsem a munkára való idômet,
s ne a közszerepléssel.” TV-BESZÉLGETÉS ILLYÉS GYULÁVAL. Kérdezô: Domokos Mátyás (1975). In: VÁLASZOLNI NE-
HEZEBB. ÍRÓK A KÉPERNYÔN. Szerk. Bihari Sándor. RTV–Minerva, 1980. 135–136. – Különös ellentmondásban
van mindezzel Illyésnek amaz 1934-es verse, mely éppen a költészetbéli szerepjátszásnak szubjektíve is el-
kerülhetetlen voltát tematizálja: „Amit kimondok: az fedez, s takar, / Álarcként leng köröttem s köztetek.” – A verset
idézi és mint Illyés „ravasz helyezkedési ösztönének” példáját mutatja fel Domokos Mátyás: TÖBB MONDATBAN –
EGY MONDATRÓL. In: uô: ADÓSSÁGLEVÉL. ESSZÉK, TANULMÁNYOK ILLYÉS GYULÁRÓL. Kortárs Kiadó, 1998. 71.
33 E téren is megemlíthetô, hogy mikor Illyés idônként arra kényszerül, hogy egyes versek kapcsán kétség-
be vonja az ôszinte személyes hitelességet, akkor sem Petôfi szerepeirôl szól (bár azt megengedi, hogy ezek
a versek „helyzetdalok”), hanem az akkori olvasóközönséget rója meg rossz olvasói beidegzôdései miatt; s
Petôfi mentségére épp azt a „lírai közvetlenség” kategóriát hozza fel, melyet épp ezek a versek nem támasz-
tanak alá...: „A lírai közvetlenség még szokatlan; nem csoda, hogy az olvasók, bár helyesen élvezik, még rosszul értel-
mezik az új szavakat. Mint a kezdô olvasók általában, »igazit« akarnak olvasni. Ahol a versek nem mondják ki határo-
zottan, hogy másvalakirôl van bennük szó, ott a közönség a helyzetdalok hôséül a fiatal költôt teszi meg. Hogy is ne?...
Ki ne keverné össze a kettôt?... Az utolsó szakasz sejteti, hogy a költô talán mégsem a maga nevében beszélt – noha ô is
beszélhetett volna így.”
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egy nép igazi hangját? Hogy lehet különbséget tenni a szereplési viszketegségben szenvedôk, a
hatalom mániákusai, a zavarosban halászók és a mindig hallgatag nép vágyainak megszólalta-
tói között?”), másrészt azonban az erkölcs ôszinteségének igézetében állandóan „szerep-
lési viszketegnek” tekinti azt, ha valaki egyáltalán szerepre gondol, vagy (akár társadal-
mi, akár mûvészi értelemben vett) szerepben véli magát megfogalmazhatónak (figyel-
jük meg az idézett részt: mily érdekes, hogy Illyés e helyt állandóan kérdésekben fo-
galmaz, s a szereppel kapcsolatos pozitív állításoktól azért itt is tartózkodik!). Illyés
egyrészt annak a XIX. századi irodalomesztétikai-mûvészetlélektani iskolának a hatá-
sa alatt fogalmazza meg ideálját, mely a mûvészetet egyszerûen és egyértelmûen a mû-
vész egyéni lelkének közvetlen kiáramlásában ragadta meg, másrészt még ô is, aki
pedig nem keveset hallott a pszichoanalízisrôl és a modern lélektani iskolákról, oly
személyiséglélektani szerkezetet vázol fel, mely a jellembeli egyenességet és ôszinte
önkifejezést minden társadalmi vagy mélylélektani zavartól függetlenül el tudta kép-
zelni („A verseknek semmi titkos hátterük, a költô az ôszinteség megszállottja, pontosan kimond-
ja nemcsak érzelmeit, hanem gondolatait is”) – minek következtében életrajza sokkal ke-
vésbé hasonlít egy lélek leírásához, mintsem egy ideáltipikusnak tekintett jellem ta-
nulságos és didaktikus prezentálásához. S ennek sajátos következményei lesznek mind
a költészet bemutatását, mind a figura megelevenítését illetôen: mindkét területen az
„igazság” megjelenésének nagy elvárása zajlik: a figuráról mindig kimutattatik, hogy
erkölcsileg és társadalmilag igaza volt és van, a költeményektôl pedig az követeltetik
meg, hogy oly igaz képet nyújtsanak a „valóságról”, mely aztán máig ható tanulsággal
szolgálhat.

Illyés e könyvében, mint egyébként más írásaiban is, oly mûvészetteóriát fedezhe-
tünk fel, mely roppant közel esik a marxista realizmuselmélet elvárásaihoz; valószínû-
leg emiatt is volt oly kritikátlanul elragadtatott a hatvanas években az új kiadás fogad-
tatása – még akkor is, ha persze a közvetlen kultúrpolitikai következményeket Illyés
mindig is vonakodott levonni (csak illusztrációként említem, hogy Illyés és Pándi Pál
Petôfi-felfogása között rendkívül sok párhuzamot és azonosságot tudnánk felvonultat-
ni, különösen a realizmuskérdés, de még a forradalmárértelmezés tekintetében is).34

Számtalan helyen olvashatjuk szövegében, hogy Petôfi, mivel „helyesen látta” a „valósá-
got”, költészetében mindig a „való” „igazat” írta meg („Ez is egy darab magyar valóság” –
A TISZA; „Nyilván a valóságnak ez a keresetlen, ez a szavahihetô ábrázolása okozza, hogy a sza-
kasz második részét is fennakadás nélkül elhiszem” – SZEPTEMBER VÉGÉN; „Nem csak a költésze-
tében volt alkotó lángelme. Nagy titka itt is a természetesség és az egyszerûség. Mint költészeté-
ben, itt is a valóságot bírta szóra. Csak ez tud mondani valóságfelettit: korszakot megelôzôt” –
forradalmi látásáról). Nem azt emelném ki itt, amit azóta a teóriával szemben oly so-
kan elmondtak, hogy mennyire megfoghatatlan is a valóság kategóriája, kivált a mû-
vészet ismeretelmélete szempontjából, hanem arra hívnám fel a figyelmet (ismét má-
sok nyomán), hogy e teória mily könnyedén és észrevétlenül csúszik át lényegében a
mûvészetellenesség területére, mikor azt hirdeti: a valóság megjelenítéséhez alig van
szükség formálásra, mûvészi trükkökre – a „természetes”, „egyszerû” valóságnézés
mintha közvetlenül is képessé tenné a költôt arra, hogy ne olyan verset írjon, mint egy

34 Vö. pl. Pándi Pál: PETÔFI címû könyvének (Szépirodalmi, 1961) sok utalását, sôt hivatkozását. Illyés per-
sze odáig soha nem ment el, mint Pándi, hogy Petôfit a marxista szemlélet, sôt a szocialista mozgalmak köz-
vetlen elôzményének tekintette volna... L. Pándi Pál: „KÍSÉRTETJÁRÁS” MAGYARORSZÁGON. AZ UTÓPISTA SZOCIALIS-
TA ÉS KOMMUNISTA ESZMÉK JELENTKEZÉSE A REFORMKORBAN. Magvetô, 1972. A második kötet csak Petôfirôl.
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„ügyességét fitogtató mûvész”, ne „mutatványoskodjék”, hanem olyat, amelyen vala-
hogyan épp a mûvészet, a költészet nem hagyott nyomot. Rendkívül tanulságos, hogy
Illyés szájából a legnagyobb dicséret egy verssel kapcsolatban úgy hangzik: „Ez meg ma-
ga a megtestesült próza; egy kocsislegény is csak így mondaná, pipával a szájában” (A TISZA

kapcsán); vagy: „Az egész vers olyan, hogy prózában is csak épp így lehetett volna elmondani.
Ezért kitûnô. A mondanivalón a vers nem ruha. Azt az élményt az emberi kifejezés minden mód-
ja közt csak így lehetett elmondani – ez az érzésünk, s ezzel a jó vers legbiztosabb ismérvét mond-
tuk ki, a legnagyobb elismerést adtuk a költônek” (az EGY ESTÉM OTTHON kapcsán) – mintha
a természetesség és egyszerûség nevében (valamint a népi közérthetôség nevében) ra-
dikálisan elmosná a mûvészi és nem mûvészi megnyilatkozások közti különbségeket
(máshol még nyíltabban fogalmazva: „mitôl válik egy vers verssé? Az igazságtól”).35 Állás-
pontja ugyanakkor persze állandóan el is mozdul: hiszen Illyés, a kitûnô költô és nagy
mûveltségû irodalmár pontosan tudja, mennyire bonyolult is az az összefüggés, ame-
lyet folyamatosan rövidre akar zárni – igen sok elemzésében kibújik saját fogalmi kö-
rébôl, s vagy más képzetkörökbe csap át, vagy olyan metaforikus kifejtést alkalmaz,
amely realizmuselméletének fogalmiságát tökéletesen szétmossa. Ha például a SZEP-
TEMBER VÉGÉN finom és sokban értô elemzését nézzük, állandóan e kettôsséget kell érez-
nünk: az elemzô hol innen, hol onnan veszi kategóriáit, amelyek aztán nemigen fog-
nak összeilleni. Ha azt olvassuk: „Anélkül, hogy észrevettük volna, mert hisz állandóan a va-
lóság lépcsején haladtunk fölfelé, egyszeriben a végzet régiójában vagyunk, azon a területen,
amit a régiek az istenek honának mondtak, ott, hova, ugyancsak a régiek szerint, az ember csak
álmában vagy megszálltságában pillanthat, de akkor sem büntetlenül. Még teljesebben és dia-
dalmasabban a valóságnak ez a túlhágása következik be, amit már A négyökrös szekérben lát-
hattunk”, akkor alighanem felmerül a kérdés: hogyan is állunk mégis a „valóság” és az
„istenek hona” kettôsségével (s ugyanez a kérdés a könyv bevezetésének nagy tirádá-
jában: mit is jelenthet a „valóság” nézôpontjából, hogy egy népi költônek „meg kell ta-
nulnia az istenek nyelvét”)? Vagy mit jelenthet vajon az eddig olyannyira preferált való-
ság „áthágása”? Az álom és megszállottság romantikus képzetköre hogyan viszonyul
ahhoz, hogy eddig mindent a valóság és igazság tengelyén kellett elhelyeznünk? Vagy
ugyanez megfordítva, ugyanitt: „Ezáltal kezdôdik egy olyasfajta folyamat, mint amidôn az
ember a rózsa letépett szirma mögött még szebb sziromra pillant. A szép tájkép eltûnik, vagy át-
világosul, s még szebb képre nyit pillantást. Az ablakban magát a táj látványán merengô költôt
látom hiteles, emberi valóságában” – a rózsaszirmok tépegetése és a valóság egyszerû meg-
pillantása hogyan viszonyul egymáshoz? S vajon a merengô költô mitôl szebb, mint a
tájkép? Stb. A nyilvánvalóan frivol kérdések még sokáig folytathatók lennének; felte-
vésük csak azt kívánja illusztrálni: mennyire más kategóriákra s mennyire más kifej-
tésre szorul a valóságcentrikus költészetszemlélet akkor, amikor oly tetszô költemény-
re akad, melyrôl kénytelen bevallani, hogy „gondolati tartalma bizony közhelynek tetszik”
– vagyis „igazsága” erôsen kétséges lenne... Illyés, mikor általánosságban beszél a köl-
tészetrôl, leggyakrabban a közérthetôség és természetesség valóságvonatkozásait he-
lyezi elôtérbe, kiváló és finom versértô ízlése és mûveltsége azonban arra is folyama-
tosan figyelmezteti, hogy amit absztrakt módon kijelentett, annak tényleges mûködé-
se nem is olyan egyszerû. Vívódó ellentmondásosságát csak két idézettel szemléltet-
ném. Ideológusi magabiztosságában igen gyakran jelenti ki a maga egyszerûségében,

35 Illyés Gyula: A NÉP KÖLTÉSZETÉÉRT (1954). In: uô: INGYEN LAKOMA. Id. kiadás, II. 66–78.



Margócsy István: Illyés Gyula Petôfi-könyvérôl • 1109

hogy „Petôfit minden parasztlegény érti”,36 vagy hogy „Petôfi mindnyájunk rokona. Alig van
magyar anyanyelvû ember, akinek szívébe nem fészkelte be magát. Csaknem úgy, mintha vérsé-
gi közünk volna hozzá”,37 de ugyanakkor arról sem feledkezik meg, csak ritkábban hang-
súlyozza, hogy ez a közérthetôség távolról sem olyan magától értetôdô, mint ahogy az
ideológia szeretné, s az az esztétika, mely a mûvek közvetlen befogadását szorgalmaz-
ná, igencsak el tudja véteni célját: „Tagadhatatlan, hogy Petôfi mûveit az is ismeri Magyar-
országon, aki nem akarja. Csak éppen nem a maga mélységében. Petôfi ugyanis, ellentétben a
közfelfogással, nem könnyû költô... A Petôfi-vers, akár a népdal, félrevezeti a gyanútlan, fôleg
szerénytelen olvasót. Azt hisszük, csak az van benne, amit a felszín mutat.”38 Íme, a végkövet-
keztetés mintha szembefordult volna az alaptétellel; s amit oly egyszerûnek véltünk
látni, különlegesen bonyolultként mutatkozott be.

*

S a valóság, igazság, realizmus problémái után merül fel a legnehezebb kérdés, a po-
litikai. Illyés egész könyvét nemcsak hogy Petôfi politikai igazolásának szenvedélye
hatja át, hanem annak meggyôzôdése és kiáltványszerû hirdetése is, hogy Petôfi esz-
méinek (minden eszméjének!) máig ható idôszerûsége van, s Petôfi harca, Petôfi tár-
sadalmi elhivatottsága messze túlmutat korhoz kötöttségén – Petôfinek nemcsak a ma-
ga korára nézve, hanem a jelenre nézve is mindig igaza volt és van. Megragadó és min-
den ízében tiszteletre méltó az az indulat, ahogy Illyés a társadalmi szolidaritás és a
radikális társadalmi megújulás igényét minden sorával képviseli, rokonszenvvel meg-
érthetô és belátható annak a mozgalomnak a társadalmi elkötelezettsége, mely a ma-
ga idejében teljes fordulatot várt volna el és szorgalmazott belátható történelmi idôn
belül (bár az már természetesen súlyos kérdést vet fel, hogy a harmincas évek moz-
galmár ideológiája vajon mit is jelenthetett, tartalmi változások nélkül, a hatvanas
évekbeli megjelenéskor, akár a szerzô, akár az olvasók számára) – ám persze az sem
hallgatható el, hogy a Petôfi–Illyés-féle mozgalmár társadalom- és irodalomfelfogás a
maga közvetlenségében a történelem tanúságtétele szerint napjainkra olyan meg nem
valósult s megvalósíthatatlannak bizonyult utópiává lett, melynek gáncstalan pozitivi-
tása erôsen kérdésessé vált.39 Illyés mindig a politika terén fogalmaz a leghatározot-
tabban és legegyértelmûbben, s utópikus történelmi víziójának (mely persze a saját ko-
rának viszonyait célozná meg) mintegy garanciájaként használja fel Petôfi példáját;

36 Illyés Gyula: INGYEN LAKOMA. TANULMÁNYOK, VALLOMÁSOK címû esszégyûjtemény. ELÔSZÓ. Szépirodalmi, 1964.
I. köt. 8.
37 Illyés Gyula: EMLÉKBESZÉD PETÔFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁRA. In: NAPLÓJEGYZETEK 1973–74.
(Vál. és szerk. Illyés Gyuláné és Illyés Mária.) Szépirodalmi, 1990. 9.
38 Illyés Gyula: PETÔFIRÔL EMLÉKEZVE. In: NAPLÓJEGYZETEK 1973–74. I. h. 17.
39 Petôfi politikai költészetét és eszmekörét a legújabban két éles bírálat is elutasítóan tárgyalta: Imre Lász-
ló a Kerényi Ferenc Petôfi-könyvérôl írott recenziójában konzervatív oldalról vonta kétségbe a radikális ver-
sek referenciális olvasásának mai lehetôségeit („...meg lehetne kísérelni, hogy belássuk végre: Petôfinek nemcsak
szépirodalmi mûvei, hanem egyéb megnyilatkozásai is a valósághoz való irodalmi viszony termékei, melyekbôl nem sze-
rencsés sem politikai, sem erkölcsi normákat vezetni le. [...] A »világszabadság« mint idea, melyet Petôfi német és fran-
cia szövegekbôl vesz át, nem nagyon feleltethetô meg a kor valóságos, konkrét törekvéseinek, még ha elvben egy irányba
mutatott is a Kommunista kiáltvány és sok más röpirat elvont céljaival”, Irodalomtörténet, 2009. 1. 108.), Márton
László pedig épp ellenkezôleg, a versek gondolatiságát komolyan véve, a bennük mind a társadalmi radi-
kalizmus, mind a nemzeti érzékenység oldaláról fellelhetô, erôsen populistának minôsíthetô ideológiát uta-
sította el (Holmi, jelen szám).



azért mutatja be Petôfit mindig a legigazabb figuraként, mert önmagában is tökélete-
sen biztos a téren, hogy Petôfi korában mi is lett volna igazából a teendô (sôt, hozzá-
tenném: ezt néha még magánál Petôfinél is jobban tudja). Fô állítása ismét paradox:
a történelemrôl magáról szólván egyrészt azt mondja ki, hogy egyedül Petôfi tudta a
helyes politikai megoldást, s e téren sem a korabeli politikusok („hogy 1848-ban mi volt
a teendô, azt Kossuth jószerével csak húsz év múlva látta meg”), sem elvbarátai, sem a nép
nem tudtak még partnerként sem fellépni vele vagy mellette („Holott az egész forradal-
mi kavargásban a fiatal költô az egyetlen tudatos és elszánt forradalmár; senki más, azok sem,
akiket magával ránt, s akikkel késôbb rendre meghasonlani kénytelen”), másrészt rögtön be-
látja azt is, hogy ez az egy személyben koncentrálódott tudás és biztosság történelmi-
leg nem lehetett hatékony („Ennyire képes egy ember akarata? Sajnos, nem sokáig vigasz-
talhatjuk magunkat ezzel a gondolattal. Egy ember, ha kipattanthat s aztán egy ideig irányít-
hat is olyan történelmi eseményeket, amelyek nélküle sose pattannak ki: történelmi helyzeteket
nem teremthet a legszívósabb akarattal, a lángelme leghatalmasabb alkotóerejével sem”) – ám
ennek az ellentmondásnak a belátása során a látványos kudarc fenyegetését rögtön fel
is oldja egy végtelen utópia sejtelmének felmutatásával („Ez volt az ô tragédiája s egyben
a magyarságé. Az vigasztalhat bennünket, hogy egy nemzet életében a tragédiák sem esnek ha-
szontalanul”). Az utópia az idôbôl, az eljövendôbôl szól vissza – ha az ugyan nem is ta-
gadható, hogy Petôfi nem vezethette „egyetlen tudatos és elszánt forradalmárként” az ese-
ményeket (hiszen a többiek messze elmaradtak tôle), az legalább remélhetô, illetve
Illyésrôl állítható, hogy „ôt igazolta legjobban az idô”. S hogy ez vajon mit jelent? Csak
annyit, hogy Illyés azáltal igazolja Petôfi (általa egyébként ily egyszerûséggel soha ki
nem fejtett) programját, hogy saját, minden elemében utópisztikus véleményét, tör-
ténelmi mérlegelések nélkül, a történelmi igazság és igazságtétel magasztosságával
közli. Az persze feltétlenül kiemelendô, hogy ennek a „saját” véleménynek Illyés se-
hol nem körvonalazza pontosan aktorát vagy alanyát: azt nem tudhatjuk meg, hogy a
könyv által felmutatott tudás oly egyszemélyes-e, mint amilyen Petôfié volt, esetleg egy
hallgatólagosan elismert MI-csoport közös tapasztalata és ítélete-e, vagy pedig a tör-
ténelmi szükségszerûség általános alanyának, mondhatnánk, a világszellemnek a ge-
nerális bizonyossága-e („Mi tudjuk, hogy a helyzet már akkor kétségbeejtô volt, s a nemzet jö-
vendôjét egyes-egyedül a parasztság jogainak tökéletes kielégítése menthette volna meg”; „Mit is
lehetett volna tenni? A válasz egyszerû. Azt, amihez pontosan egy év múlva kapkodva, megkés-
ve már hasztalanul folyamodtak. Mûködésre indítani a néptömegek erejét”; „semmi kétség, hogy-
ha idô van az események továbbérlelésére, arra, hogy a nemesi-polgári mozgalom befusson a pa-
rasztság utcájába; a nemzetiségek is ráeszmélnek, merre kell tájékozódniok” stb.); s ráadásul
saját ítéletét – pontosabban tiszteletre méltó történelmi óhaját – igazi hegeliánus–mar-
xista módra a történelmi szükségszerûség fenségével is bevonja („A történelmi szükség-
szerûség – azaz egészséges fejlôdés – azt kívánta s kívánja ma is, hogy az itt élô, egymástól elütô,
de egymással tarka- s fehér bab-szerûen összekevert s ezért egymással folyton torzsalkodó népek
valami összebékítô keretet kapjanak”).40 Ez a szükségszerûség, illetve ennek tudata teremt
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40 Hogy ez a történelemszemlélet mennyire közel esik a marxista történelemfelfogáshoz, azt csak annyiban
szemléltetném, hogy a hatvanas évekbeni marxista megújulás egyik vezéralakja, Fehér Ferenc épp ennek
alapján méltatta a legmelegebben Illyés tevékenységét, olyannyira, hogy az Illyés által kreált történelmi ten-
denciákat is (mint például a magyar fejlôdés két típusának meghatározása Széphalom és Debrecen szem-
beállításában) hajlandó volt átvenni. Fehér Ferenc: ILLYÉS GYULA (1966). In: uô: MAGATARTÁSOK. BÍRÁLATOK A

HATVANAS ÉVEKBÔL. Gond–CURA Alapítvány kiadása, 2001. 161–184.
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az író számára aztán kapcsolatot Petôfi kora és saját kora között – ez biztosítja az írói
munka értelmét, s ezért mondhatja Illyés, hogy ha a kívánt eredménye nem is lett meg
Petôfi forradalmárságának, a megteremtôdô kapcsolat bizonyítja, legalábbis az ô ré-
szére, az utópia fenntarthatóságát (l. a szép vallomást: „Miért dohogok ezek miatt épp
most?... mert a harc elveszett? A gyôzelembe vetett hit katonalélek tartozéka, író anélkül is élhet,
az ô harca hosszabb, örök. Petôfi Segesvár után mondta volna el férfi élete nagy mondandóját.
A harc különben sem veszett el”).41

A politikus Petôfi felstilizálásából, politikai véleményeinek kizárólagossá fokozásá-
ból még egy fontos irodalomszemléleti probléma emelkedik ki: Illyés a költôben (itt:
Petôfiben, máshol: bármely jó költôben) látja a társadalom virtuális védelmezôjét és
vezetôjét, s Petôfi korát épp azért véli nagyszerûnek és kivételesnek, mert úgy véli, ek-
kor megtörtént, hogy legalábbis egy idôre „az ország vezetése a politikusok kezébôl az írók
kezébe csúszott”42 – az író tehát elsôsorban a társadalmi problémák közvetlen megoldá-
sában lesz érdekelt, s tevékenységének, eszmerendszerének társadalmi súlya mellett
másodlagosnak tûnik fel esztétikai hatékonysága. Nem az a legnagyobb probléma ez-
zel a felfogással, hogy Illyés könyvének leírása éppen azt tartalmazza, mennyire nem
volt, nem lehetett a maga korában Petôfi az ország tényleges vezetôje, s politikai pályá-
ja a forradalom folyamán lényegében kudarcok sorozataként írható le, hanem az ide-
alizált utópia kiterjesztése: hogy Illyés minden történelmi-politikai állapotot, melyben
nem az írók a nemzet vezetôi, tulajdonképpen abnormálisnak tekint.43 A költô és köl-
tészet tehát mint erkölcsi parancs kell hogy közvetítse a társadalom utópikus vágyait,
s az az író vagy olvasó, aki nem fogadja meg ezt az intelmet, roppant határozott elíté-
lést von maga után. Hisz Illyés a könyve befejezésében nyíltan kimondja, hogy társa-
dalom- és mûvészetfelfogását kizárólagosnak tekinti, s a költészet megértését is a tár-
sadalmi eszmék átérzésétôl teszi függôvé: „Orgazdának érezheti magát, aki csak verseinek
»szépségét« élvezi, és elzárkózik a bennük rejlô parancstól. Annak teljesítésével válthatunk csak
jogot, hogy hívének mondjuk magunkat; csak azok befogadásával, a szépség mellett a szellem át-
érzésével érthetjük igazán költeményeit is. Ez a követelménye és ismérve: ez a követelmény az is-
mérve a nagy költészetnek.” Nagy kár (egyébként Illyés saját költészetének interpretáci-
ós stratégiáit is érintô kár), hogy Illyés, túláltalánosító fogalmazási metódusát követ-
ve, itt sem tisztázta, mekkora hatókört szánt impozáns, nagyszabású, kiáltványszerû ki-
jelentésének.

*

41 Illyés Gyula: ÔRJÁRAT. NAPLÓJEGYZETEK 1935–1943. In: uô: ITT ÉLNED KELL. II. köt. Szépirodalmi, 1976.
22–23.
42 Máshol: „A Hunyadiak és Damjanichok a nemzetet a határain védik. A nemzet legbelsô bástyáin a Kukorica Jan-
csik, a Lúdas Matyik állnak. És persze a Petôfik, az Aranyok, a Vörösmartyk.” Illyés Gyula: A NÉP KÖLTÉSZETÉÉRT

(1954). In: uô: INGYEN LAKOMA. Id. kiadás, II. 66–78.
43 E szemlélet mûködésének illusztrációjára hadd szolgáljon a különös anekdota, mely azt mutatja, hogyan
is háramlik vissza a szemlélet magára a szemlélet nagy kialakítójára is. 1982. október 29-én, a nyolcvanéves
Illyés születésnapi ünnepén történt, hogy „némelyek megrökönyödésére Csoóri Sándor félig tréfásan, félig komo-
lyan azt mondta: »A nyolcvanéves költônek mi – újabb babérkoszorú helyett – legföljebb Szent István koronáját ajánl-
hatnánk fel, költôi képzelettel«”. Tüskés Tibor: ILLYÉS GYULA PÁLYAKÉPE. Pannónia könyvek, 2002. 333–334. (Az
eset súlyos jelentésességét mutatja, hogy folklorizálódott is: Hubay Miklós ugyanezt a fordulatot más vari-
ációban, de ugyanilyen magától értetôdô módon adja elô: „Amikor nyolcvanadik születésnapján írószövetségi el-
nöki minôségemben felkerestem Illyés Gyulát, az ajtóban szokásos gyorsan vágó humorával azt mondja: »Hoztad Szent
István koronáját?« Ebbe egészen természetesen beleértette, hogy ez az ô jussa...” Hubay Miklós: ÁLRUHÁS KIRÁLYOK.
Magyar Hírlap, 1991. nov. 16. (Ahogy tetszik kulturális melléklet.)
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Mert hogy a könyv talán legfontosabb mozzanatát is érintsük: retorikája az igazán
meghatározó. Egyrészt ugyanis a szerzô állandóan a legerôteljesebb állításokkal él a
bizonyítás vagy a részletezés legcsekélyebb igénye nélkül: aforisztikus kijelentései sok-
szor mintha axiomatikus igénnyel lépnének fel, s oly tekintélyt tulajdonítanak maguk-
nak, hogy velük szemben már a rákérdezés finom változata is frivolnak vagy barátság-
talannak tûnhet. Ez a valójában kinyilatkoztató retorika nem az olvasó meggyôzésére
tör, hanem folyamatosan a maga igazságát ismétli, körülírja, sulykolja – s a kifejtési va-
riációk, melyek persze mesteri stilisztikával élnek, lényegében ornamentálisak marad-
nak; sôt, mintha azt is elôre feltételezné, hogy olvasója már eleve egyetért vele, s ugyan-
úgy ismeri bemutatott anyagát, mint ô – nyilván ezért hivatkozik sokszor oly könnye-
dén, elemzés vagy leírás híján is a Petôfi-korpusz elemeire: az elvárás nyilván az, hogy
mindenki minden Petôfi-verset és -gesztust már magáénak tudjon. Gondoljunk csak
az ilyen mondatokra: „A népek történetével úgy vagyunk, mint a drámákkal: a lényeg akkor
jön ki, ha egy mondatban kell elmondanunk”, vagy: „A rím és ritmus segédeszköz a versben. An-
nál nagyobb mûvész vagy, minél jobban tudsz zenét és csengést, áradást és szárnyalást teremte-
ni külsô eszközök nélkül is”, vagy: „...a XIX. század kezdetén a magyarság népi része is alapjá-
ban érti a korszak nagy gondolatait. A nemzet erjedni kezd minden rétegében, s természetesen
kezd új egységet, új közösséget teremteni” – mikor olvassuk ôket, mintha maga a mondat-
szerkesztés stratégiája sugalmazná, hogy a szerzônek igaza van (tekintsünk el most at-
tól a tartalmi szemponttól, hogy nagyon sok esetben egyszerûen nincs igaza!): kisebb
gondja is nagyobb annál, hogy erôs állításait diszkurzív térbe helyezze; mindvégig mint-
egy megmarad önmagának önmagára zárt gondolatkörében, s más szempontokat vagy
vitató kérdéseket nem enged meg. S ez a kizárólagosságra törô fogalmazás akkor sem
hagyja el szerzônket, mikor tényszerûen egymásnak tökéletesen ellentmondó tézise-
ket hangoztat – a kinyilatkoztató retorika nem engedheti meg magának, hogy kéte-
lyeket vagy kettôs értékû kijelentéseket tudjon magáénak. Csak egy tárgyi példát hoz-
nék fel a nem kevés közül az ilyen típusú ellentmondásosságra: Illyés egy helyt erôsen
fájlalja, hogy a XIX. század magyar társadalma nem kapta meg hiteles irodalmi ábrá-
zolását („A nemzetek emlékezete az irodalmuk. Ez tehát öntudatuk is. Amelyik korról nincs iro-
dalmi mû, az, ha ível is, már nincs: nem nyújt tapasztalatot, okulást; a nemzet történetének lép-
csôjén ott üres fokok vannak, botlatók. Irodalmunk legfájóbban hiányzó lépcsôfokai azok a mû-
vek, amelyeknek a kezdô tizenkilencedik század magyar társadalmát, a század-derék magyar
világát kellett volna ábrázolniok”), máshol viszont, természetesen Petôfit és az ô „évét”
dicsérendô, ugyanebben a korban remekmûvek sorozatát fedezi fel („1847 gyûjtötte
össze az erôt, amely a késôbbi években robbant és világított, világítani tud még ma is. [...] A ma-
gyar újjáéledés egy év alatt végezte el a munka dandárját, vett fegyvert s barikádkövet a múlt
anyagából, s teremtette meg azt a szellemet, amely semmiben sem maradt el a nyugati törekvé-
sek szellemétôl, sôt nem egy lebbenésében túlnyúlt azokon; irányító szövétnekként egész Európa
figyelmét magára vonta. Egymást érik a korszakalkotó irodalmi alkotások, hónapok alatt arcvo-
nalak bomlanak föl s rendezôdnek új hadállásba. Ami oly ritkán történik meg: az irodalom köz-
vetlenül az életbe ömlik, eleven hatóerô lesz benne...”) – s nem is veszi észre, hogy két nagyon
markáns, de egymástól is nagyon markánsan különbözô véleménye valahogy nem fér
össze, és kizárja egymást. Ez az axiomatikus kifejtés még egy következménnyel jár –
nagyon sokszor átcsap oly metaforikába, melynek ismét nem meggyôzô ereje vagy
megvilágító hatása fog érvényesülni, hanem – éppen rejtélyes és titokzatos szóképei
kapcsán – a rákérdezhetetlenséget és a vitathatatlanságot fogja egyszerre megterem-
teni és illusztrálni. Hiszen az olyan mondatok, mint: „Boldogok voltak. Van egy ostoba szó-



járás, hogy a szerelem illúzió. Az igazság az, hogy a szerelem csak az illúziók múltával kezdôdik;
ami addig van, csak csalétek és próba. A tévedés gyökere, hogy, persze, illúzió is adhat boldogsá-
got” vagy: „Mi történik velünk? – gondolták szerte az ország minden részén, ezer meg ezer pa-
rasztviskóban azok, akik virrasztva várták az új esztendôt. Külön-külön mindnyájan csak egy
évre, az akkor kezdôdô évre gondoltak, de a sok külön gond együttvéve tízmillió esztendei kínt
jelentett”, tárgyilag és tartalmilag semmiféle információval nem szolgálnak, kommen-
tatív funkciójuk is csekély, s legfeljebb csak hangulatilag írják körül a magánéletiség
vízióját vagy a társadalmilag eleve eldöntött „népbe gyökerezettséget”; az olyan nagysza-
bású fordulatok pedig, mint: „Orgazdának érezheti magát, aki csak verseinek »szépségét« él-
vezi, és elzárkózik a bennük rejlô parancstól” (kurzív az eredetiben), erôteljes retorikájuk-
kal szinte megakadályozzák, hogy a szókép mélyére nézzünk (kinek a tulajdonát vet-
ték is el? ki is él orozva a versekkel? hogyan lehet egyáltalán orozva élni versekkel? mi-
lyen jelentôs jogrend sérül meg az orgazdaság bûncselekményével? stb.), s ismét csak
latens értéktulajdonításukkal hatnak (vagyis: aki nem úgy vélekedik, mint én, bûnt kö-
vet el), ám fogalmilag roppant nehezen követhetôk vagy tisztázhatók.44

*

S Illyés irályának problémájával ismét visszatérhetünk a könyv mûfajának nagy kérdé-
séhez. Illyés valóban varázslatosan ír, folyamatosan szenzációsan változatos stílussal és
elegánsan kiszámított retorikával él – könyve kiválóan olvastatja magát, s mind a szer-
zôvel, mind a hôsével való szenvedélyes azonosulásra csábít. Igazi nagyszabású szép-
irodalmi alkotás. A fentiekben épp azt próbáltam körüljárni, mennyire fiktív az a Pe-
tôfi-kép, melyet Illyés megalkotott, mennyire csak (csak?) egy nagy ideológiának és
nagy személyes vonzalomnak és indulatnak egymásra találásából született meg; Illyés
gyönyörûen találja ki a maga hôsét (akár a klasszikus retorikák ’inventio’ kategóriájá-
nak értelmében), s gyönyörû kitalációját impozáns fikciósorozatban prezentálja – mily
különös, hogy mind a szerzô önreflexióiban, mind a recepció rajongásában eltûnik e
fikciónak már akár az árnyéka is. Holott a fikció minden olyan mozzanatban is rajta-
kapható, amely nincs oly közel a szerzô ideologikus elkötelezettségéhez: például Pe-
tôfi személyiségpszichológiai rajzában. E téren Illyés oly mindentudó bölcsként és min-
dentudó elbeszélôként lép fel, ahogy még valószínûleg egy gyakorló pszichoanalitikus
sem tehetné meg (holott önmagát idônként „lélekbúvárként” határozza meg!): úgy
játssza el a mindenre kiterjedô Petôfi-ismeretet, ahogy a XIX. századi nagy lélektani
regények narrátorától megszoktuk (csak egy példa arra, hogyan nyilatkozik olyan je-
lenségekrôl, amelyekrôl, természetesen, nem lehet tudni, hogyan is történhettek: „A fia-
tal szerelmes férfi megható ártatlansággal komolyan veszi a tollszárrágásszülte szép szavakat. De
egészséges ösztöne nem téved el az oly csábító forradalmi frazeológiákban. Irtózik a kékharis-
nyáktól”),45 s bármely kérdésben teljes körû kompetenciával nyilatkozik meg – úgy,
ahogy egy „nem szépíró” nyilván soha nem engedhetné meg magának; Illyés mind-
ezt megengedte magának – nyilván ennek köszönhetô könyvének magával ragadó
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44 E szempontból erôsen meglepô, hogy oly véleménnyel is találkozunk, mely Illyés kifejtésének épp fogal-
mi tisztaságát dicséri: „Ennek az ars poeticának elvei és eszményei közé tartozik az, amit a szaktudomány az objekti-
vitás mûszóval jelöl. Illyés kerül minden teoretikus kifejezést, tartalmuk lényegét a maga képszerû, igékre épülô elôadás-
módjával is az elvont pontosság köreibe tudja emelni.” Kenyeres Zoltán: ILLYÉS GYULA IRODALOMSZEMLÉLETE. In:
ILLYÉS GYULA. TANULMÁNYOK A KÖLTÔRÔL. Népmûvelési Propaganda Iroda kiadása, 1972. 96.
45 E szempontból különlegesen érdekes még a Prielle Kornéliával való kalandról szóló igen részletes fejezet!



vonzása. Ám ha úgy nézzük e mûvet, ahogy eddig a recepció nézte, azaz mint a Pe-
tôfi-szakirodalom egyik alapmûvét, alighanem óvatosabban kell eljárnunk: e könyv,
megítélésem szerint nem Petôfi jobb megértéséhez vezet minket egy sajátos nézetrend-
szeren keresztül, hanem tulajdonképpen parabolaként olvasandó; úgy látom, benne
nyilatkozik meg legszebben és legegyértelmûbben a harmincas évek népi írócsoport-
jának ideologikus önképe, valamint irodalomszemléletének ideálképe. E Petôfi-könyv
nem Petôfirôl szól, hanem a népi írók utópikus példázatát adja meg, s e tekintetben
dokumentumértéke is igen magas fokú.46 De ha ma nem irodalomtörténetileg akar-
juk értékelni, ha nem irodalomtörténeti dokumentumként akarjuk forgatni, akkor ol-
vasmányunkból bizony különös kép fog kibontakozni – a Petôfi-könyvet, a Petôfi-re-
gényt alighanem meseként a legszerencsésebb be- és elfogadnunk; s ha Illyés e köny-
vében megengedhette magának, hogy János vitézrôl úgy nyilatkozzon, hogy az maga
„az üdvözült parasztság”, akkor talán mi is megengedhetjük magunknak, hogy azt
mondjuk: Illyés Petôfi-könyve tulajdonképpen nem más, mint Illyés hetvennyolcadik
magyar népmeséje.
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46 Illyés irodalomtörténeti elhelyezésének problematikus voltáról hadd hivatkozzam saját cikkemre: Mar-
gócsy István: MAI, FUTÓ GONDOLATOK ILLYÉS GYULA KÖLTÉSZETÉRÔL. Jelenkor, 2004. 4. 414–421.


