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önjellemzésének, műveinek, valamint róla másoktól származó ismereteinknek s a 
másfél száz éves Petőfi-kultusznak köszönhetően, őrzünk róla. Petőfi mint „a szabadság 
fanatikus apostola”1 -  mily meglepően és megrendítően találó e korai kortárs szóhasz
nálat (s mennyire összecseng azzal, amit majd a későbbiekben Petőfiről tanulni s ta
nítani fogunk!), mind a fanatizmust (az individuum meg nem alkuvása s mindennel 
szemben való önérvényesítése okán), mind az apostolt (akár isteni kiválasztottsága, akár 
szent életelvei, akár Petőfi nem sokkal később született poémája miatt), mind a jelszó
ként érvényesülő szabadságot (mely itt ugyanoly végtelen általánosságban és aktuális 
politikai szempontból ürességben szerepel, mint Petőfi egész életművében) illetően! 
Mily különös és tanulságos egybeesés, hogy még a konzervatív kortárs is a szabadság 
absztrakt elvét látja bele Petőfi figurájába! Akárcsak maga a költő, aki önmagáról min
dig is úgy írt, mint kinek számára a legfontosabb problémát a szabad egyéniség erköl
csi helytállása jelenti, természetesen a történetileg adott helyzetre rálátott, önmaga 
választotta erkölcsi koordináták között. Ahogy Petőfi saját költészetéről beszél 1848. 
tavaszi forradalmi naplójában, az bízvást bizonyulhat számunkra kevésnek, ám amit 
egész életvezetése és emberi-költői vállalkozása vezérprincípiumaként jelöl meg, az 
érvényesnek látszik, sőt, mutatis mutandis, költészetére is kiterjeszthető; mivel indi
vidualizmusának „szigorú erkölcse” „lelkének istenével, a szabadsággal” karöltve ha
lad, olyan költészetet tud létrehozni, mely minden mozzanatával, poétikai gesztusával 
valóban a sokértelmű szabadság irányába mutat és hat: „...Lehetnekékesebb, nagyobbszerü 
lantok és tollak, mint az enyém, de szeplőtelenebbek nincsenek, mert soha lantomnak egy hangját, 
toliamnak egy vonását sem adtam bérbe senkinek; énekeltem és írtam azt, mire lelkem istene ösz
tönzött, lelkem istene pedig a szabadság. Az utókor mondhatja rólam, hogy rosz poéta voltam, de 
azt is fogja mondani, hogy szigorú erkölcsű ember valék, ami egy szóval annyi, mint republikánus, 
mert a respublikának nem az a fő  jelszava, hogy »le a királlyal!«, hanem a »tiszta erkölcs!«...”

Lukácsy Sándor

PETŐFI EL NEM HANGZOTT SZÓZATA

„Buda vára visszafoglalva...” Csak később derült ki, hogy az ostromra vesztegetni az 
időt súlyos taktikai hiba volt, de nem csodálkozom a hadvezetők tévedésén: a szimbo
likus gesztusoknak olykor mágikus erejük van, s a nemzeti függetlenségjelképes szent 
helyének megvívásától nagy hatást lehetett várni a nép hangulatára.

Alighogy az örömhír megérkezett Debrecenbe, Kossuth utasítást fogalmazott a 
hadügyminisztériumnak. Úgy hangzik, mint egy kiáltvány, s valóban az, meg is jelent 
a Közlöny június 2-i számában. „...hazánk két fővárosa ellenségünk dúló kezétől mentve van!... 
Jeles hadvezéreink... vitéz seregünk... dicsőséges csaták...” Kossuth mestere volt a kommu
nikációnak. Hatni akart, most maga is meghatottan.

Első gondolata reális. „Kedvesebb kötelességet nem ismerek, mint azokról, akik a szent harc
ban résztvettek, gondoskodni!” Az ostromban 1118 magyar esett el, mennyi lehetett a se
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besült? A halottaknak csak „a nemzet, haza s kormány igaz hálájá”-t Ígérhette Kossuth, a 
béna harcfiak számára orvos, ápolás, ellátás kell. „Ezt jobban elérhetőnek tartom, mint ha 
azonnal egy a nemzet nagyságához mért alkalmas rokkantak palotáját állíttat fel a kormány... ” 
-  azonnal és palota, egy kicsit megszaladt a toll -  „mely külső nagyszerűsége által feltűnjék, 
belső elrendezése által pedig vitéz lakóinak a lehető legnagyobb kényelmet és nyugalmat adhas
son” . A hadügyminiszter keressen reprezentatív helyet, máris fogjon hozzá a tervezés
hez, vegye mintául a hasonló párizsi és londoni intézeteket, s gondoskodjék róla, hogy 
a palotának szép kertje legyen...

Nagyralátó szándék és jövőábránd, mintha Kossuth elfelejtette volna, hogy orosz 
betörés fenyeget, s néhány napja már keresztes hadjáratot hirdetett ellene, böjttel, 
imával, harangzúgással. Nem felejtette el, de most, Budavár bevételének eufóriájában 
szabadjára engedte képzeletét. Új papírt vesz elő, pénzügyminiszterének ad utasítást
„a Margitszigetnek népkertté alakításáról”, továbbá intézkedik, hogy „Pest városának keleti 
oldala egy tágas csatornával vetessék körül, mely akként legyen építve, hogy míg egyrészről Pest 
városa erődítésének egészítő részét teendi, úgy másrészről ne csak a várost a kellemetlen portól 
megszabadítani segítse, s ezáltal díszét, csínját és felvirágoztatását előmozdítsa, hanem egyszers
mind Pest fontosságának kereskedelmi tekintetben is megfeleljen” (kikötőkkel, raktárakkal, ha
jóműhelyekkel).

Ez is megjelent a Közlönyben. Szemere Bertalan miniszterelnök bizonyára bosszú
san olvasta. Sosem volt jó viszonyban Kossuthtal, féltékenykedtek, civakodtak, s most 
Szemerének látnia kellett, hogy a Kormányzó elorozta az ő csatornatervét, melyet 
1838-ban tett közzé, ekként: „...vajjon nem lehetne s nem kellene-e félkör hajlatú két-három 
csatornautcát csinálni, mely a Dunából folyván be, ismét abba folyna ki?” -  a levegő felfris
sülne, a kereskedelmi szállításokat könnyebben lehetne végezni. (1867-ben majd Tán
csics Mihály eleveníti föl a pesti csatornaépítés ötletét.)

Kossuth fantáziájánál csak munkabírása volt nagyobb. Elképesztő, mi mindenben 
kellett intézkednie. Az természetes, hogy naponta gondot fordított a honvédség föl
szerelésére, hogy fontos gazdasági intézkedések mentek keresztül a kezén, levelezett 
a seregvezérekkel, kinevezéseket írt alá, törődött a kén- és salétromtermeléssel (hadi
anyag!), de mindeközben foglalkozott apró ügyekkel is: hogy egy lakatosmester, aki 
megsérült a fegyvergyárban, kapjon nyugdíjat; hogy a Budán fogságba került császári 
katonákat vasútépítésen dolgoztassák; a tüzérlovaknak adjanak több zabot; a huszá
rokat ne tiltsák el az ostorhasználattól, jó az a csatában is; testőrző katonáinak csizmája 
elkopott, csináltassanak újakat nekik; a szállása előtt fölszerelt utcarekesztő láncokat 
(hogy kocsizörgés ne zavarja a Kormányzót) éjjel világítsák ki balesetek elkerülése vé
gett; a katonaságnál az ezredek hagyományos idegen nyelvét cseréljék föl magyarra: 
Kinizsi, Zrínyi, Dobó (ezt évek múlva Táncsics Mihály is szorgalmazza, ősmagyarok
kal: Balambér, Avar, Almos...) -  és még nem szóltunk a kérelmezők seregéről, akik 
ellepték előszobáját, az íróasztalokra tehénkedtek (intézkedés: ne tegyék!), lélegezni 
sem lehet tőlük, úgyhogy rendelettel kell szabályozni a fogadóórákat: heti három nap 
négy-öt óra; de levelekkel is ostromolják, mint az a feltaláló, aki „tűzokádó sárkány
gép” készítésére ajánlkozik (államköltségen) -  reszkess, Ausztria! El lehet tűnődni: jól 
szervezte meg Kossuth a munkáját? Irodai személyzete huszonnyolc fő, mégis min
dent maga csinált, megdolgozott az évi kétszázezer ezüstforint fizetéséért, s még ma
radt ideje, bár a nagy eufória múltán mind ritkábban, egy-egy ábrándos tervre, mint 
a moldvai csángók hazatelepítése a Bácskába, természetesen azonnal -  vagyis mihelyt 
a hadi helyzet megengedi.
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A hadi helyzet egyre kevesebbet engedett meg. Kossuth, miután bőkezű alapítvá
nyokkal elbúcsúzott Debrecentől, június 5-én visszaköltözött Pestre: díszhintó, kivilá
gítás. Néhány nap múlva megtekinti Budát, szomorú látvány, de máris tervezget: le 
kell rombolni a várat, hogy soha többé ne ágyúzhassák onnét Pestet, a terepet „tetszé- 
keny alakzatára planírozni, a Várhegy alá alagutat fúrni a közlekedésnek; de ezekből 
a nagy gondolatokból már csak egy szemétügyi rendelet lesz: a lomot, mocskot a la
kosok ne hányják ki az utcára meg a falak tövébe, mert különben jön a kolera.

Jön is, sőt már itt van, mint az oroszok. Június 23-áig Árvába 14 000, Duklánál 
25 000, a Szepességbe 9600 muszka nyomult be, s új meg új riasztó jelentések. Mit 
tehet a kormány? A miniszterelnök szerint kozmetikázni kell a híreket, „szóljunk szé
pítve” . Kossuth ellenben kiáltványt szerkeszt, és miután polemizál Szemerével, szavát 
is idézve: „félretesszük a sem hozzánk, sem a nemzethez nem illő szépítgetést”, nyíltan szól a 
közönséghez: „A haza veszélyben van.” Megmondja, hogy hány orosz jött be; hogy Er
délyben a lázadás újra kiütött; az „istentelen austriai császár” is összeszedte minden ere
jét. Van ugyan „vitéz, bátor, a szabadságért halni kész hadseregünk”, mintegy kétszázezer 
katonánk, de a zsarnokság és a barbárság elleni végső harcban szükség van rá, hogy 
„keljen fel a nép maga”, ragadjon ki-ki kardot, kaszát, baltát. „Különös gondja legyen a 
népnek, hogy az ellenséget éjjel soha pihenni ne hagyja, hanem véletlenül megrohanó és ismét 
hirtelen visszavonuló támadásokkal, lármával, harangfélreveréssel, tűzrakásokkal örökkén 
nyugtalanítsa... Mielőtt [az ellenség] valamely helységet megszállana, abból minden élőlény ta
karodjék ki, s ha megszállotta, bátor férfiak gyújtsák fejökre a házakat, hogy vagy lángok mar
talékaivá legyenek ellenségeink vad csordái, vagy legalább pihenésüktől megfosztassanak. ” Ge
rillaharc és felperzselt föld: ezt a tanácsot tudta adni Kossuth a népnek, s talán hitt is 
benne. (Voltak nála naivabbak: sokan abba a hitbe kapaszkodtak, hogy segítségünkre 
fognak sietni az ősmagyarok Ázsiából. Jókai A JÖVŐ SZÁZAD REGÉNYÉ-ben utópiája ele
mévé tette ezt a motívumot.)

A hosszú kiáltvány igen szép retorikai munka, Kossuth azonban úgy érezte, hogy 
visszafogottan írt, mert ezzel a megjegyzéssel küldte át Szemeréhez: „Osszefirkáltam 
valamit, nem agitationalis hangon, a szónoklat ideje lejárt. ” A miniszterelnök, maga is nagy 
gyakorlati connaisseur a retorikában, áldását adta rá. Megjelent a Kormányzó és va
lamennyi minisztere aláírásával a Közlöny június 28-i számában, valamint németül is.

A kísérőlevélben még ez áll: „Holnap itt népgyűléseket kellene tartani.” Mármost kell? 
vagy csak kellene? Kossuth -  nála nagy ritkaság -  határozatlannak látszik. És éppen 
népgyűlést? Most, amikor a Pest városi tanácsülés terme kong az ürességtől, a képvi
selők nem mernek megjelenni. És éppen Kossuth? Volt elég népgyűlés tavaly a Mú
zeum lépcsőinél, Kossuthot egyiken sem láttuk. Most sem akar a pesti nép színe elé 
állni, szónokoljanak mások.

Ekkor lép be a képbe Petőfi.
Buda ostroma alatt ide-oda cikázott (mint mindig) az országban; május 6-án Kos

suthtal van hideg találkozása Debrecenben, 7-én Szolnokról ír sértő levelet Klapká
nak, 11-én személyes ügyei miatt meglátogatja Görgey t svábhegyi hadiszállásán, 14-én 
Klapka házi őrizetbe helyezi, 18-án eltemeti édesanyját. E zaklatott időben egyetlen 
megjegyzése a budai harcról, 17-én, anyja halála napján Aranyhoz írt levelében: „Bu
dát ostromolják a mieink, de még nem vették be.” Nem tudjuk, miként vélekedett az ost
romról mint taktikai lépésről, nem tudjuk, elkapta-e őt is az euforikus öröm a diadal 
napjaiban. Arany János írt egy krónikás modorú költeményt Buda ostromáról (Va n -E
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OLYAN...), Petőfi nem. Májusi verstermése alig van: Egy go ro m ba  tá b o r n o k h o z  (ez 
Klapka), Szü leim  halálára (mert az apja is meghalt), majd 21-én, Buda megvívása 
napján: J ÖTT A HALÁL. Minden ellenünk esküdött: döghalál, gonosz király, végítélet; 
de végre föllélegzés: „El a magyar még, áll a hon”; ha nem mondja is ki: Buda szabad; 
„...hol lelek virágot, Dicső fejedre illőt, szent hazám?”. Petőfi Szalontára siet, hogy családját 
Pestre költöztesse, Arany is mint hivatalnok a fővárosba tart, berendezkednek, biza
kodók. De már nem sokáig.

Arany Jánosnak egy 1858. évi följ egy zésében olvassuk: „Pesten laktomban egy nap hoz
zám jő Petőfi, hogy hivat Kossuth. Petőfi, én, Egressi, Vas Gereben és mások megjelentek. Kossuth 
egy mondókát tartott, hogy a haza veszélyben van, a népet fanatizálni kell keresztes hadra. ” A 
Kormányzó tehát elszánta magát, hogy megrendezi a gyűlést, költőkkel, színészekkel 
(bár az efféle népséget mindig távol tartotta magától).

Arany János egy kicsit morcos, mert épp Szalontára készül a családjához; Petőfi kö
telességérzete és képzelete megmozdul: fanatizálni leginkább verssel tud, megírja FÖL 
A SZENT HÁBORÚRA! című költeményét.

Buzdító versek írásában nagy gyakorlata van, a szabadságharc alatt ez lírájának fő
szólama. A néphez fordulva visszatér elhagyott népies modorához, egyszerűen ír, oly
kor egyszerűsködve. Előveszi a Kisfaludy Társaság régi jó balladatémáit gyűlöletes 
vagy ügyefogyott uralkodókról (A király esküje, Ko n t  és társai stb.), harcba vágyó 
parasztlegényeket beszéltet, mint egy népszínműben (HÁNY h é t  a  v ilá g? röplapon, 
Milyen  lárma, m ilyen  v ig a l o m !), legtöbbször Türtaiosz szerepét ölti magára: föl! 
föl! -  egy versének címe is ez. Lírájának e darabjai nem érik el költészete legjobb szín
vonalát, van bennük valami penzumszerű, de ihlet is, mely önkéntelenül visszacsatol 
egyet-egyet a korábbi nagy versekhez:

„Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép...”
(Egy g o n d o la t  bánt  e n g e m e t ...)

„Ki a síkra a kunyhókból
Miljomok!”

(Dicsőséges nagyurak...)

„Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra...”

(A n em zeth ez)

„Elet-halálra ki a síkra hát...”
(Él e t  vagy halál!)

„Ki a házból, ki a síkra,
Emberek...”

(Fö l  a  szen t  h á b o r ú r a!)

Föl-föltűnnek a NEMZETI dal motívumai: „Ide veled, régi kardunk!” -  „Vedd elő és köszö
rüld ki, Magyar nemzet, régi kardod...” (JőJ EL VÉGRE, VALAHÁRA...); az ősapák, akik „sza
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badon éltek-haltak”, s „szolgaföldben nem nyughatnak”, most fordított szerepben kerülnek 
elő: „Atkozzuk ki őseinket A nyugtató föld ölébül, Miért hagytak fiaiknak Szolgaságot öröksé
gül!” A Nem zeti dal refrénje Vörösmarty FÓTI DAL-ának ritmusában szólt, s ez a kép
let több versben visszatér. (Va n -e mostan  olyan leg én y ..., Csatadal, Fö l  a  szen t  
h á bo rú ra!)

A versek hangneme olykor, különösen eleinte, hetyke, sőt hetvenkedő: „Úgy elüt- 
jük-verjük őket, Ha türelmünk megszakad, Hogy magunk is megsajnáljuk Szegény nyomorul
takat!” (MÁR MINÉKÜNK ELLENSÉGÜNK...), „Fegyverre nem is méltatunk, Mint a kutyát, ki- 
botozunk, Úgy kiverünk, jobban se kell, Még a pipánk se alszik el! (MIT NEM BESZÉL AZ A n é
m e t ...), de hamar megjelennek a harctéri halál és a veszteség képzetei. Könnyelmű 
lírai túlzással is: „Ha két magyar marad is a Világon: (Csak e kettő szabad legyen) Nem bánom!” 
(Va n -e mostan  olyan leg én y ...) -  többnyire azonban nagyon komolyan. 1848. már
ciusi fordulata után egyik első verse (Beaurepaire) -  nem lehet februári, mint a ki
adások közlik, mert a párizsi forradalomra mint két héttel korábbi eseményre utal -  
Verdun forradalmi parancsnokának példáját állítja kortársai elé: inkább öngyilkos 
lett, mintsem beleegyezzen várának föladásába; Petőfi a hősi halálnak ezt a különös 
esetét Lamartine népszerű könyvében, az HISTOIRE DES GlRONDlNS-ban találta, és a 
francia prózát csaknem szóról szóra magyar versbe áttéve, éppen ezt sietett elsőként 
közzétenni a cenzúrától megszabadult Életképek március 19-i számában, mintegy an
nak előérzetével, hogy lesz még szükség itt áldozatvállalásra. Ez a gondolat később 
sem hagyja el.

„Haza és szabadság, ez a két szó, melyet 
Először tanuljon dajkától a gyermek,
És ha a csatában a halál eléri,
Utószor e két szót mondja ki a férfi!”

-  írja A MAGYAR n ép  jeligeszerű záróstrófájában, a nagy francia Enciklopédia Pa trie  
szócikkéből kölcsönözve a költői eszmét („Le mot de patrie étoit un des premiers mots que 
les enfans bégayoient chez les Grecs et chez les Romains; c'étoit l'ame des conversations et le cri 
de guerre...”); a nemzetgyűlés tagjait -  egy kicsit furcsa -  ekként figyelmezteti (halálve
szélyes?) kötelességükre:

„Bármily erővel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!”

-  majd következő, 1848. júliusi versében alternatívát állít föl, mint Vörösmarty a 
SzózAT-ban, ő maga a Nem zeti DAL-ban:

„Ismét magyar lett a magyar,
S világvégéig az lesz,
Vagy iszonyúan és dicsőn 
Mind, mind egy szálig elvesz!”

-  decemberben a CSATADAL-t hasonló gondolattal zárja, megmenekülést csupán a ha
za számára remélve:
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„Ha mindnyájan itt veszünk is,

Hogyha el kell veszni, nosza,
Mi vesszünk el, ne a haza...”

-  míg végül utolsó költeményében (SZÖRNYŰ IDŐ...) reménység helyett már csak egy 
kérdőjel marad:

„Egy szálig elveszünk-e mi?”

Halált gyakran, győzelmet ritkán ígért Petőfi. S ha igen, akkor is csak egy metafi
zikai érvvel támaszthatta meg: a jó ügynek győznie kell, különben nincs igazság, nincs 
isten. 1848 áprilisában A magyarok isten e  írásakor, még a Hym nus költőjének tör
ténetfilozófiájából von le következtetést:

„A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell...”

-  szeptemberben, amikor már javában folyik a háború, A SZÉKELYEKHEZ című versben 
az erkölcsi világrend törvényére hivatkozik:

„...végtére szabadokká kell lennünk;

Hisz velünk van az igazság s az isten.

A magyarnak élnie kell örökké...”

És ha nem kell? Marad a horatiusi vigasz: „A hazáért halni legnagyobb boldogság Ezen 
a világon!” (A HONVÉD, 1849. június eleje.) Dulce et dacorum -  ezt egy parasztlegény 
magyarul sem igen értette meg.

Buzdító verseket a nép számára Arany is írt. Nem jobbak és nem rosszabbak, mint 
Petőfi hasonló költeményei, motívumaik közösek. A Hym nus gondolatát fölidéz
te Arany is: „Megbünhödtük ősapáink Vétkét súlyosan” (EGYESÜLÉS); a szabadságnak ára 
van, hirdette ő is: „...meleg vért Kell áldoznod a jövőért” (A RODOSTÓI TEMETŐ); alterna
tívát látott a nemzet előtt: „Élet vagy dicső halál” (ÁPRILIS 14-ÉN); erkölcsi instanciától 
tudakolta sorsunkat: „Él-e még az Isten... magyarok Istene? Vagy haragra gerjedt népének 
ellene...” (ÉL-E MÉG AZ ISTEN?); a végső pusztulás képe fölrémlett előtte is: „Ha minket 
elfú az idők zivatarja: Nem lesz az istennek soha több magyarja” (AZ ÖRÖKSÉG).

A retorikának, ha válságos helyzetben, az élet feláldozása mellett kell érvelnie, szűk 
terepe van. Ezért nem csoda, hogy Kossuth június 27-i kiáltványa és Petőfinek a nép
gyűlésre írt verse között sok a hasonlóság.
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Kossuth Petőfi

„Fegyverre! fegyverre! minden honpolgár!” Föl, hazámnak valamennyi 
Lakója...”

„.. .e földön, melyben apáink szent hamvai nyu- 
gosznak... ”

„S ti apáink, anyáink, szent 
Halottak,
Sírotokon ellenség ne 
Tapodjon... ”

„...a nép elég erős arra, hogy a muszka csordák 
az utolsó emberig elhulljanak...”

„Sok az orosz, nagy a száma, 
Mi haszna ?
Több lesz ott a magyar; talán 
Száz is jut egy oroszra.”

„Nincs senki, akiben reménylhetnénk, mint az 
igazságos Isten és saját erőnk...”

„És te isten, magyarok nagy 
Istene,
Légy népeddel...”

„Magyarország harca nemcsak a mi harcunk 
többé. Ez a nép szabadságharca a zsarnokság 
ellen. ”

„Szent a csata, nem harcolunk 
Királyért:
Király ellen szabadságunk 
Istenünk és hazánkért!”

„Akarjátok-e látni, mint tiporják a távol éjszak 
kozákjai apáitok, feleségeitek, gyermekeitek 
megfertőztetett tetemeit ?”

„Ne féljetek, gyermekink, ne 
Féljetek,
Nem szúr által dárdájával 
A vad kozák titeket; 
Feleségink, kedvesink, ne 
Sírjatok,
Idegenek ölelése
Nem tesz csúfot rajtatok.”

„Ha győzünk, lesz hazánk, ha pedig legyőze- 
tünk, úgyis minden elpusztul...”

„Ha a világ támad is meg, 
Győznünk kell e csatákban; 
Ha miljomnak el kell veszni, 
Vesszen el!”

„...a hadsereggel keljen fel a nép maga...” „Most az egész Magyarország 
Legyen egy nagy hadsereg!”

Vannak persze különbségek. A kiáltvány komorabb hangot üt meg, ijesztget a veszély 
képeivel, hogy fölszltsa a nép harci szellemét; Petőfi inkább biztat, sőt nyugtatgatja a 
lakosságot, mert számit a magyar vitézségre és áldozatkészségre. Az eltérések a két 
szerző temperamentumának és pszichológiai taktikájának másféleségéből erednek.

A legfontosabb közös vonás az, hogy Petőfi vállalta Kossuth eszméjét, a népi keresz
tes háború koncepcióját: „Szent a csata”, és már a vers elmében: „szent háború”. A gon
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dolat nem volt számára új, hiszen már 1848 szeptemberében ezt Irta: „Föl egy hatalmas, 
egy szent háborúra, Föl az utósó ítéletre, föl!” (ÉLET VAGY HALÁL!) -  most, az „utósó nagy 
próba” idején csak meg kellett ismételnie önnön szavait; mégis meglepő Petőfit -  egész 
életében ez egyetlenegyszer -  a kormánypropaganda segítőjeként látni. Nem rajta 
múlott, hogy a népfölkelésből nem lett semmi.

Június 30-án hirdetmény jelent meg plakátokon és a lapokban, hogy másnap dél
után hat órakor népgyűlés lesz a Múzeum udvarán, Petőfi, Arany meg két színész, 
Egressy Gábor és Fáncsy Lajos fog szónokolni az orosz betörés ügyében. A gyűlés 
azonban elmaradt. Kossuth úgy határozott, hogy nem vív végső nagy csatát Pest mel
lett, nem temetkezik a város romjai alá, hanem átteszi a kormány székhelyét Szegedre, 
s miután egyik utolsó pesti rendeletével még gyorsan betiltotta Petőfi elvbarátainak 
lapját, a Marczius Tizenötödikét, lassú alföldi vonulás után július 11-én szerencsésen meg 
is érkezett a Tisza-parti városba.

Petőfi őrjöngött a dühtől. „Az napon, melyen hirdettük a népgyűlést -  írta július 11-én 
Mezőberényből Aranynak -, amelyre föllovalt volt bennünket Kossuth, hogy fanatizáljuk a 
pesti népet a főváros környékén vívandó véres, elhatározó, utósó lehelletünkig tartó csatára, hol 
Kossuth maga is jelen lesz, s ha kell, meghal Pest romjai alatt, mint ő maga mondá: ugyanaz 
napon adta tudtára a kormány a fővárosi népnek, hegedűszóban persze, hogy esze ágában sincs 
Pest környékén harcolni, még kevésbbé ott hagyni becses fogát, hanem az első bokor zörrenésére 
el fog eblábolni világtalan világig, hol Árpád óta nem volt ellenség, s hol hazamentő irhája na
gyobb biztosságban lehet. ”

A verses szózat, melyet a költő a tervezett és vállalt népgyűlésre írt, nem hangzott 
el, mert nem volt hol elhangoznia. Szerencsére a kézirat nem kallódott el, s a vers 
1851-ben megjelent egy hamburgi magyar kiadványban.

Gergely András

A NÉMET NAP 
ÉS A KISÁLLAMI BOLYGÓK

„Kisnemzeti bolygók a német nap körül”? A nemzetközi rendszer 
német és magyar jövőképe 1848-ban

1848 októberének végén, hosszú elvi viták és bizottsági előkészítő munkálatok után a 
frankfurti német nemzetgyűlés hozzákezdett az alkotmány első pontozatainak plená
ris vitájához. E paragrafusok feladata volt, hogy létező államként határozzák meg azt 
az elvi, történelmi és földrajzi fogalmat, amelyet Németországnak neveztek.

Németország határainak és határokon túlnyúló, nem német területekhez fűződő 
dinasztikus kapcsolatainak államjogi és nemzetközi jogi értelmezése többnapos vitát 
váltott ki, amely alkalmat adott a Pál-templom gyűlésezői számára, hogy kifejtsék a nem


