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A NAGY EMBERÖLTŐ
(Fejezet egy magyar irodalomtörténetbőJ.)

1.

Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és Katona műve a Martinovics-per, a napo
leoni háborúk s a császári cenzúra közé szorult. A per a korai halállal szövet
kezve Ferenc trónja elé kaszált egy ocsúdó nemzedéket, a háború széttépte
a nemesi hadrakelés maradék ábrándjait s inflációs nyomorúságot akasztott az
országos szegénység nyakába, a cenzúra Katona szavával: "Magyarországban
nyakát szegi minden szépnek és nagynak". Az iró az lsten háta mögött él, el
maradt, ellenséges gazdaszomszédok közt, ha birtokos s hiába jár pártfogó után,
ha szegény közrendű. Kiadónak nem igen kell magyar író, az elvétve meg
jelenő könyvek körül holtvízként szunnyad a megyei társadalom. Nem csoda,
ha a költők hamar hullatják szirmaikat. Egyedül Kisfaludy Sándor van meg
elégedve az olvasóival. lehet is, mert sokan s lelkesen olvassák két vadászat,
két. tisztújítás, két megyebál közt.

De a következő nemzedékben ismét fellángolt az életerő. Még erélyesebb
honfoglalásra készültek, mint Bacsányiék a nagy per előtt. A Zalán Futása
(1825) felvonultatta a dicsőséges első foglalás t az emberségesebb új foglalók
előtt s megtette. amit egy nagy vállalkozásokra készülő nemzedék várt egy
irodalmi műtől, Hősökről beszélt készülő hősöknek. Attól kezdve irodalom és
politika fej fej mellett küzd a szabadságharcig; első szakaszán Vörösmarty
magasra szabott feladatokban egyesíti magyarság és emberség ünnepi becs
vágyait, második szakaszán Petőfi s az ifjú Arany már a népforradalom költője.

Előbb azonban az ország szívében kellett egyesiteni a Mohács óta szét
szórt írókat. Ezt tette Kisfaludy Károly. Színí sikerei, amiket finomodó ízlésé
ve! kevésre tartott s legtöbbször tréfával intézett el, kitűnő zsebkönyve, az
Auróra s nyájasan parancsoló természete megteremtették az irodalmi művek

mellé az irodalmi életet. Az írók évszázados faluzás után folyóiratok s irodalmi
intézetek körül egyesülnek; Pestnek végre lesz néhány kiadója, aki úgy-ahogy
megfizeti, jól-rosszul eltartja az írókat, lesz állandó színháza, festőískolája, tár
lata. Az Aurora betöltí Kármán vágyát: a közigazgatás, a bíróság s az egye
tem visszahelyezése után a főváros az irodalomnak is országos központja s
a márciusi ifjaknak már itt van a nyomdájuk, kávéházuk. közönségük, s ama
nevezetes József-napi vásárkor az első ernyős-fokosos éljenző seregük.

Kisfaludy Károly halála után Vörösmarty, Bajza és Toldy Ferenc szö
vetsége: a "triász" az Auróra támaszpontjáról megszerzi a magyar irodalom
rangosztó helyeit. Egy író utóélete sose függ a korabeli' olvasóktól, a pilla
natnyi népszerűségtől. Rendszerint az dönti el, hogy milyen helyet szánnak
neki vagy próbálnak eltagadni tőle legkiválóbb pályatársai. A tríász alakító
erővel szól bele a magyar irodalomba, kőltőket avat, ellenségeket némít el s
ad át a feledésnek; sírontúli jövőjét kockáztatja az, aki szembeszáll velük.
1835 óta Toldy az Akadémia titkára s a triász hadállását ott is megerösíti,
1836-ban a Kisfaludy emlékbizottság átalakul Kisfaludy Társasággá s annak
már egyenesen a triász a magja, 1837 óta kezükben van a legtekintélyesebb
szemle, az Athenaeum, a megnyíló Nemzeti Színháznak - (1840-íg Pesti
:Magyar Színház a neve) - Bajza az első igazgatója s a színészek java az
Athenaeum színi kritikáiból tanul nemesebb játékot, amely szakít a kocsma
udvar és csizmadiaszín emlékeivel. Klikk volt a triász. a tehetségek klikkje,
rnint századunk elején a Nyugat. Toldy az első nagyszabású irodalombúvárunk,
aki egyformán tudja, hogy milyen munkákra biztassa kortársait s hol keresse
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az ősi kincseket, elsőnek forgatja meg a 16. századot s ebben csak egy fél
emberöltővel marad el a francia reneszánsz honi feltárása: Sainte-Beuve talaj
forgatása mögött, Bajza elvi súlyú, nehéz csatákat nyer a kritikában s leszámol
a jószándékú úri műkedvelőkkel, Vörösmarty valóban az ország első költője.

Megérdemelték a kivételes hatalmat.
Bessenyei, Báróczi, Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy Károly és

Bajza életműve a nemesség százados mulasztásait próbálta kiengesztelni s fino
mabb idegükkel, kényesebb erkölcsükkel, áldozatosabb szellemükkel akkor is
átszárrnaztak osztályukbál a népbe, ha szívük ragaszkodott az ősi, öröklött
büszkeséghez. Vörösmartyt már a nép adta, mint Csokonait és Bacsányit. Ossze
gező költészetében vetélkedő költői iskolák, két magyar égtáj beszéde s a le
higgadó nyelvújítás egyesül elmúlt harcokat engesztelve; győzelmeit Petőfi és
Arany még nagyobb diadalokra használja ki. Nagyzenekarra írja át Széchenyi
í~éit, de tevékeny, haladó humanizmusa már Petőfi radikalizmusának egyengeti
az utat, valósággal kiköveteli ezt a nagyszerű folytatást. Korábbi költőink olya
nok, mint a láthatárra festett havas: csak egy nézetük Van. Vörösmarty olyan
hegyóriás, amelynek az északi oldaláról egészen más a vándor mesélnivalója,
mint a déliről, s akik csak egyik oldalát látták, sose fognak egyetérteni, hogy
szőlőt terem-e vagy pogány áldozókat rejteget árnyas sűrűjében? Gyulai, Babits,
Szerb háromféle történelmi helyzetben és háromfajta stílusérzékkel három
Vörösmartyt szeretett, most ébredezik a szerelem egy negyedik iránt.

Soha szertelen szenvedély nem állt rendelkezésre nagyobb felelőséggel

az embertársainak. Csak a szellemlátók lehetnének a megmondhatói, hogy miket
tudott Vörösmarty látnoki óráiban. Farkas üget a nyomában, kígyó sziszeg fö-_
lőtte, halottak szólítják két oldalt. Máskor kék barlangban úszik, tündérek hiv
ják a habos sziklákról. Többet látott, mint Macbeth a boszorkányok közt, töb
bet hallott, mint Odysseus az árbóchoz kötözve. De a nemzet szorongva ránéz,
ő magáhoztér a rémek és tündérek karjaiból, megszólal szelíd méltósággal,
bizalmat ébreszt a nagy tervekben s a jeles férfiak iránt, zengő verses ké
pekké hevíti a közcélokat s betölti aHomérostól Shakespeareig kimért leg
szebb költői hivatást: animálja, lelkesíti, azaz animusszal, lélekkel telíti lelkes
tevékenységre buzduló embertársait. Följegyezték, hogy mindig egyszerűen,

de gondosan, tisztán öltözött. Mint a hősök tömöréri lángoló szenvedélye, az
övé ís magából táplálkozott, mozdulatlanul égett, de iszonyú hőfokon. Csak
műkedvelők képzelik. hogy a szenvedélynek a rendetlenség a jelképe. Ök való
ban abban játsszák ki szenvedéllyé aljas, alantas kis indulataikat.

A vajudó nemzeti színjátszás idején ő is foglalkozott drámaírással. Tűn

dérjátéka. a Csongor és Tünde lírai költemény; itt a tragédiákra gondolok. Ma
már egyik se áll meg a színpadon. Belső értéküknél jóval jelentősebb a körü
löttük folyó s változatlanul ismerős vita költészet és színszerűség viszonyáról.
A "magas irodalom" helyét vitatják a színpadon, melyet Vörösmarty nyelve
ékesített legszebben, de a kuhsszahasogató francia darabok tartottak el. A vita
a magas irodalom javára dőlt el, csakhogy nem Vörösmarty személyében. Öt is,
a divatos franciákat is egy költő élte túl a színen, Shakespeare, aki színszerűség

dolgában könnyűszerrel túltett a kasszadarabokon s szertelen képzeletéből száz
szor annyi tündért ontott mézédes nyelven, mint Vörösmarty. A magyar költő

nyelvével járult az angol költő magyarországi győzelméhez.Amit nem tudott ki
vivni saját darabjaival, kivívta Julius Caesar és Lear fordításában; Shakespearet
két ifjabb írótársával. Petőfivel és Arannyal nemzeti költőnkké avatta s így men
tette meg a költői igényt a makacs igénytelenségben szenvedő magyar szín
padon.

Nem véletlen, hogy a kor három legnagyobb lángelméje teljes Shakes
peare fordításra szövetkezett. (Mert arra vállalkoztak a szabadságharc előtt.]

Azonos történelmi helyzetben többszázados korkülönbséggel is egyforma álla
potbs jut él. népek lelke. Magyarországra 1825 után ráderülnek az Erzsébet-kori
kicsi Anglia nagy napjai. Ami az egyik népnek, a nagynak már csak levedlett
történelmi emlék volt, a feltámadó kis magyar népnek égető valóság, tele szív-
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szorító választással élet és halál közt. Nem kell nekik magyarázni, mi a spanyol
veszély, szívük dobogásával értik, nem kell nekik magyarázni Shakespeare,
Spenser, Drayton, Hakluyt hazafiságát, honfiúi szorongásukkal értik. Ez a mé
lyebb együttérzés, századokon át felelgető közös lelkiállapot tüzeli a korabeli
magyarokat Shakespeare fordításra, ha a rajongás kezdetben ránk is a német
romantikáról ragadt is át. Az "áthallás" a két kor közt néha kísérteties; Drayton
francia-verő verse: Agincourt hangban, hangzásban s bosszúálló víg hősies

ségben a Búvár Kunddal csendül össze. S vajjon V. Henrik lovagalakja mögött
nem Szent László csillogott?

Húsz évvel Kölcseyelnémítása után Bajza tollán rettegett tekintély a
kritika, irodalmunk pálmája áttört az üvegház tetején, birja a jégesőt, húsz
évvel a Himnusz után, mely az ég irgalmáért esedezik, Vörösmarty már egy
néphalál szégyenével fenyegeti meg a nagyvilágot, ha nem áll a feltámadó
kis nép mellé, egy negyedszázaddal Pápay Sámuel tapogatózó irodalomtörté
nete után Toldy az első rendszerező irodalomtörténetben terebélyes család
fAt szerkeszt költő kortársainak, baráti körükből a sokat és oktalanul csúfolt
Horvát István rátapint egy fontos tudományra, a magyar őstörténetre, Fáy
András jobban válogatja meg barátait s okasabban adakozik, mínt birto
kos társai.

Az újjászületésnek, mely egy pillanatra a leszegett fejű, rég hallgató
Berzsenyít is fölrázza. Széchenyi Istvánt a szinte tűrhetetlen lelkiismerete. Be
csületünkre legyen mondva, hogy volt idő, mikor tudtunk tanulni a sértésből

s arcunkat tartottuk egy csapkodó tenyér alá. Mert volt fülünk, amely meg
hallotta a sértesek mögött a ziháló szívet. Tébolyult akarattal beletanult min
den vállalkozásába. csak dilettánsoknak s őrülteknek van ilyen telhetetlen
emésztőképességük: "Ugyan, kérlek, hogy mondják magyarul, hogy maII?" 
szólt rá az országgyűlés folyosóján Dessewffy Emilre. "Bágyadt" - felelte
'az. "Köszönöm" - s tüstént e szóval támadt Dessewffy beszédére, bágyadt
nak bélyegezvén. Ilyen ragadozó kedvvel tanult meg írni is. Hogy mondják?
-- s már írta, már sistergett a szó, mint a vasra nyomott hegesztő. Kevesen
merészkednek a Naplók nyelvi-lelki bozótjába, amely éjjente nőtt a tolla alól,
felzaklatott napok után, agyonkorbácsolt idegekkel. Elpusztíthatatlan szarvas
szíve lehetett. Különös gyónó, önvádjaiban ís leckéztet, s hol magára, hol az
olvasóra fordítja a pisztolyt. Végül magára sütötte el; ez is hozzátartozik ret
tenetes belső hiteléhez. Milyen rendezett, ritkitott park hozzá képest Proust
lélek-dzsungele! De hát nem is volt ő civilizált újkori ember. Hidakért. vasu
takért, mérnökért ment Nyugatra, igazi lelki ősei azonban ott porladtak él ke
resztesháborúk óta a szerzetesi apátságok sírboltjaiban.

Ö húzta meg" azt a mély barázdát, amelyen a reformkori magyar utazók
(Tessedík Ferenc, Wesselényi Miklós, Bölöni Farkas Sándor, Eötvös József,
Trefort Ágost, Pulszky Ferenc, Szemere Bertalan, Gorove István, Irinyi József,
Tóth Lőrinc) bejárták a világot jobb törvényekért, jobb házakért, jobb utakért.
jobb börtönökért. A hitújítás óta nem voltunk ilyen tanulékonyak; megint
óriások országútja a külföld. Kemény Zsigmond regényeiben úgy rajong olasz
képekért a humimista Báthory-udvar, hogya szerző előbb látott olasz képtára
kat, Eötvös úgy ír a jobbágysorsból kitörő, betyár Violáról. hogy előbb oda
kinn látta a szabad parasztokat s a javító börtönöket, Wesselényi úgy ír a lovak
hasznáról, hogy előbb látta az írországi tenyésztés t, Bölöni Farkas úgy követel
egyforma becsületet minden polgárnak, hogy előbb imádkozott Washington
sírjánál. Toldy úgy beszél a világírodalomról, hogy előbb beszélgetett Goethé
vel, Táncsics úgy vallja magát szocialistának, hogy előbb beszélt a szocialista
Cabetval Párisban. S közben nem kápráznak el, nem csámcsogó, szédült szno
bok; meglátják a nyilvános kikötést Párisban s a nyomort Manchesterben.

A kiadatlan naplók és emlékiratok kövér fekete földjéből, a közös erdélyi
emlékezetből végre kinőtt az igazi regény. Van író, akinek nagyobb az idő

szerű küldetése, mint az utóélete. Gyermeki kézzel óriási jövendőt szabadít
föl. Egy kicsit Jósika Miklós is ilyen. Emigráns életalkonyán irodalmi favágásra
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kényszerült - (a sors iróniája, hogy olyan rabságban végezte, mint bálványa,
a tönkrement Walter Scott) -, de első regényeit ma is érdemes olvasni. Még
mindíg át tudja adni azt a borzongást, amely a gerincén futkosott Kolozsvár
nagypiacán, a vérpadot látott lábasházak alatt.

A születő magyar regény két óriása: Eötvös József és Kemény Zsigmond
közéleti szünetekben, félkézzel írt. Van-e jobb bizonyítéka irodalom és poli
tika összetartozásának Magyarországon? Keményben megvolt az a szenvedő

és gyötrő könyörtelenség, amelytől vérezni kezd a papír s életünknél forróbb
élet zúdul az előparancsolt árnyakba. Akár egy korabeli nagyvárosban űzi őket

gyalázatos nemi ingerük, akár a hajdani Portára készülnek fejedelmi követ
ségbe, akár zárt ajtók mögött áldoznak tiltott szertartásnak a fejedelmi Erdély
ben, mindig a hatalmában vannak s ez a hatalom, mint a sors-istenekkel vetél
kedő tragikus költöké. sose irgalmas. De a hatalmas képviseleti élet megvan
Eötvös árnyaiban is. Néha megérzik stílusán a tollbamondás, olyan, mint a le
jegyzett szónoklat, s elbeszélés közben folyton izgatja a napi politika, helye
sebben: a napi feladat. Ennyi elég volt, hogy az anekdótához romló magyar köz
ízlés kezdeti nagy sikere után tanulmányoknak tisztelje a többi regényét.
A rangemeléssel valójában az erkölcsi igényt tessékelték ki a meséből, amely
engedve a "csöndes pipaszó"-nak, hosszú időre letért az óriások sziklás ország
útjáról. Nagy igényüknek Gyulai Pál volt a hátvédje remek elbeszéléseiben.
Fájdalom, a kritikus és irodalmi rendcsináló korán elnémította a költőt és no
vellistát. holott mindkettő különb, mint azok a szépírók, akiket pártolt és barát
ságával tüntetett ki. Egyetlen kisregénye a Bulybá Tárász kisnemesi keretébe
méltó s íróját mindenképen orosz kortársaihoz mérhetnénk, ha öncsonkító sz i
gorúsággal nem tiltotta volna el egy kötet elbeszélése mellől az öt-hat kötetnyi
folytatást. Alakuló életművébe végzetesen beleszólt a _szerep; erről később

szólok.
A két regényírónak voltak olyan szűnidei is, mikor tanulmányokban sza

badult fel a regényeik mögött virrasztó nagy értelem és közéleti szenvedély.
Kemény szűkszavún s mesteri biztossággal bánt a műfajjal; rideg prózája soro
zatokban lövi a lényeges gondolatokat. A magyar rétorok közt ritkán születik
analitikus; ő az volt. Értett az arcképhez s ilyenkor mintha a velenceiek vesé
kig ható doge-portréival vetélkednék, értett a történelmi freskóhoz s ilyen
kor mintha a tüneményes Macaulayt akarná kihívni versenyre, értett a poli
tikai elemzéshez s ilyenkor mintha a száraz Guizot nagy eszén akarna túl
tenni. Egyforma mester a műfaj minden változatában. Eötvös két francia poli
tikai bölcselő: Montesquieu és TocqueviJle arisztokratikus szabadelvűségét gon
dolta át még egyszer magyar ésszel. Fiatalkorában verseket is írt; a legjob
bak a közös férfimunkára tartanak igényt. Nem volt vérbeli költő; versei arra
is jó példák, hogy Vörösmarty csodálatos költőiségét megmutassák. Ami Vörös
martyban izzó látomás és szabad ének, nála csak zengő programmbeszéd.

A reformkor nagy műveiben fenkölt szándékok fénylenek, az irodalom
naptárában csak úgy virít a pirosbetű. De az átlagember számára bőven voltak
hétköznapjai is a korzón, kávéházban s hímzés közben a kályha mellett. A nagy
emberöltő összeesett a biedermeier-korral. Gyorsan szaporodtak a női olvasók
és divatbajött a regény, tollrajz, karcolat, humoreszk, pesti levél. Nagy Ignác,
Kuthy Lajos, Frankenburg Adolf, Gaal József, Lauka Gusztáv, Pákh Albert vol
tak a kedvencek. Ha élnének, ma ők etetnék a kölcsönkönyvtárakat. Tréfás
alakokat, politikai, nemzetiségi, felekezeti és vármegyei figurákat agyaltak ki;
humorukat sokáig magyarosnak és ízesnek mondták, de az angol humor, az
öldöklő francia bon mot s a gyilkos zsidó vicc mellett, valljuk be, siralmas.
Néha azonban nagyon jó város- és divattörténeti források. Nagy Ignác regé
nyeiből sok mindent meg lehet tudni a mohón serdülő s híglelkű Pestről. az
ünnepelt Kuthyt Szabó Dezső próbálta valamikor föltámasztani; néhány tisza
táji képét csakugyan érdemes elolvasni, főleg, ha egy jótét lélek előre kikeresi
a könyveiből. Antiszemita volt mind a kettő. Vas Gereben java munkássága
már a Bach-korra esett, akárcsak Jókaié, de a századeleji táblabíróvilágról írt.
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Felületes napszámos volt s nem sokat értett azokból a nagy emberekből, akik
ről megemlékezett, amegyeházak kapualjában azonban nagyon járatos. Aki
tudni akarja, milyen volt akkor egy hajdu vagy szolgabiró, olvassa el vala
melyik korrajzát. Vagy mégsem, olvassa akkor is inkább Eötvös Józsefet. Mese
mondó tehetségével, csapongó, kedves előadásávalDéryné is a reformkori szép
irók közé kivánkozik; regényes (és bőbeszédű) naplója tündérfényű. megszé
pítő messzeségből idézi fel a vándorszínészet hőskorát, a fiatal Katona Józsefet
s a kormányzósági Erdélyt. Jószive s örökífjúsága Bajor Gizire emlékeztet élő

nagy utódai közül.
A reformkori politika szabadította fel önálló munkaterületté a népköltési

gyűjtést is. Akik a népjogért harcoltak, beszédes bizonyítékát akarták adni
e nép szellemi rangjának; gyüjtésűket demokratikus programmjukhoz csatol
ták. A magyar költők Faludi Ferenc óta, közel másfél százada foglalkoztak a
népdallal és költői felhasználásával, Pálóczi Horváth Ádám százával szede
gette össze a nótákat, gyüjtése azonban kézirat maradt, a Csokonaié elveszett.
Műköltészetibeolvasztásuknála is, Kölcseynél és Kisfaludy Károlynál is vers
programm. De szokás szerint ebben is csak külföldi példák bátorítottak fel
eredeti szándékunkra. A magyarban mindig megvolt az a suta szeméremérzés,
hogy művészetben, muzsikában, irodalomban úgyse tud semmi újat kitalálni.
Úgy látszik, nemzeti nagyzolását egyenlítette ki ezzel az alábecsülessel.

Külföldi példa többféle is volt. Percy püspök a 18. század derekán kiadta
angol balladagyüjtését, nemsokára egy világ tapsolt a skót Burnsnek, Herder a
svábokban csodálni kezdte a néplelket s hatása alatt a dunai népek is fölfedez
ték a lelküket, a balkáni szabadságharcok idején divatba jöttek a szerb nép
dalok, Goethe is fordított belőlük. Ez a költészet Kölcseyt és Vörösmartyt is
izgatta; Kazinczy tisztelő barátja: Vitkovics Mihály biztatta rá mindkettőjüket

érthető rác büszkeséggel.
Ennyi buzdítás után végre a magyarok is nekibátorodtak a népköltésük

nek. Magánosan és szervezetten megindult a gyüjtés. A mozgalomnak a negy
venes években a Kisfaludy Társaság a központja s Erdélyi János és Kriza János
az első apostolai. Erdélyit a nagy nyugati irodalmakból is hősi gyerekkoruk
érdekelte; az első, aki komolyan értekezik magyarul a francia gestákról. Nép
költés és műnépdal egy darabig keveredik (Erdélyi, Kriza, Czuczor, Gergely,
Szentiváni Mihály, Petőfi); a gyüjtők gyakran utánzók is. Később, a petőfies

kedők kezén lezüllött s hitelét vesztette a műnépdal s a gyüjtést Arany László
Gyulaival végleg visszavezette a negyvenes évek fölszentelt alapjára. A Tár
saság országos munkáját Sebestyén Gyula vitte tovább. Egy összeférhetet
len, dúlt életű falusi pap, Kálmány Lajos Szeged-vidékét kutatta át; csodá
latos munkájára ma már méltóképen emlékeznek. Vikár Béla volt az első,

aki hangrögzitővel járt faluzni; Bartók és Kodály kutatásai óta a népköltésnek
a lemeztár a könyvtárral egyenrangú gyüjtőhelye.

Ipolyi Arnoldet a Kisfaludy Társaság egyik meddő pályázata ösztönözte
magyar ősvallástanára. Jó fülével sok hitelesipogényságot kihallett a paraszti
kereszténységből, amelyet plébános korából ismert; költői elképzeléseit a mo
dern vallástörténet és mitosz-kutatás több tisztelettel ítéli meg, mint a kora
beli pozitivizmus.

Erdély a reformkorban a külhazával egyszerre eszmélt magára s az
Unióig sokban előttejárt. Bár Bölöni Farkasnak s a kevés igazi demokratának
az ottani mágnásvilágban is volt éppen elég nyelniv alója, a fejedelmi századok
hagyatékából még mindig több szellemtiszteletre és emberségre futotta, mint
a nemesi megyékben. Legalább is a jó erdélyiek ezt tartották magukról s ekként
cselekedtek. Erdélynek hamarább volt kőszínháza, Hamlet és Bánk-bán elő

adása, folyóirata, múzeuma, szervezett sportja, mint az anyaországnak s kis
hiján az Akadémia-alapitásban is megelőzte. Életűket és nagy embereit Wesse
lényi barátja, a szenvedélyes vadász: Ujfalvy Sándor örökítette meg csende
sen poroszkáló emlékezéseiben s Kemény Zsigmond egy mesteri tanulmány
ban. A mozgalmaknak jó ideig egy beszármazott sznob műkedvelő, Döbrenteí
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Gábor volt a lelke; Erdély magyar műveltsége sokat köszönhet neki. Későb~
Pesten is vezérszerepre pályázott, de annyira magáraharagította a triászt, hogy
szó szerint kitessékelték az irodalomból.

2.

Európa népei a harmincas évek óta készültek a francia forradalom foly
tatására. Mind az öt esztendejének megvoltak az oltárai és áldozói. A gaz
dag polgárság megállt 1792-nél, aradikálisoknak 1794 a bálványa, a szo
cialistáknak Babeuf. De abban az egyben mind egyek voltak, hogy Napo
leon leverői az ő ellenfeleik is. A waterlooi vereségre épített rend a -for
radalom elleni rend volt, a Szent Szövetség a forradalmat fojtotta meg el
fajzott fiában. Ezt azok is tudták, akik máskűlönben megtagadták a császárt.

181S-töl 1848-ig a rendőrség gondolkozott a nép helyett. S az irodalom?
Rendelkezésére állt a kandalló, az Ezeregyéj, Monte Cristo szigete, a rom
koszorús hegycsúcsok s az Álom. Ábrándozhatott egy varrólány mellett, lehe
tett ártalmatlan kalandkereső egy kincses szigeten, lehetett új Hafiz vagy
Szindbád, merengve szembekönyökölhetett egy lovagvárral, alvajárón keres
hette a boldogító kék virágot. A valóság a rendőrség és katonaság dolga volt.
Shelley, Heine, Freiligrath, szóval az a néhány költő, aki nem hitte el ezt
a munkamegosztást, tágabbnak s tisztábbnak érezte a levegőt a száműzetésben,

mint odahaza.
A törvényen kívül a költők összetalálkoztak az első romantikus szo

cialistákkal. Azok még nem tudták szabatosan, hogy mít akarnak, valóság és
képzelődés, ábránd és uszítás közt ingadozva apostolkodtak egy új világért.
De szavuk s a· forradalmár költők szava a negyvenes években egyre világo
sabb. A nép úgy érezte, közeljár az új Milleniumhoz, a Csoda küszöbén,
a szaturnuszi kor előtt áll s:

Megint Szaturnusz lesz az úr
az istenek felett,

s a Szerelem nagy fénye gyúl,
kő lesz arany helyett

az oltár s nem csorog rajta vér,
lépcsője szirmoktól fehér.

Megújul a föld, levedli a zsarnokságokat, visszatér a paradicsomi ártat
lanság, amelyet a szibillák és sugallatukra a költő-váteszek megjöven
dőltek, Ádám elfelejti nyomasztó álmát az embersorsról. A népek és költőik

hirtelen világújulásra számítottak. Nagy indulatok és nagy várakozások feszí
tették a negyvenes évtizedet, amelyben Michelet tele angolgyűlölettel, Maz
zíní és Geibel tele francia gyűlölettel, Petőfi tele németgyűlölettel, a szlávok
tele magyargyűlölettel s az angolok tele megvetéssel, a kontinentális népek
iránt új aranykort és világtestvériséget reméltek a népfölség kikiáltásától.
Senki se számolt a népek lelkében lappangó, öröklött, beléjük edzett indu
latokkal; minden bűn összeolvadt a királyi hatalommal. Aki megszabadul ettől a
hatalomtól, az eredendő bűntől szabadul. Igy gondolták.

Két eszmei torlasz közeledett egymáshoz, hogy 1848-ban összeérjen egy
látható közös hőstettben. Itália adta meg januárban a jelt a fölkelésre, február
ban elűzték a francia királyt, márciusban talpon volt Bécs, Prága, Pest. Az
elnyomott nemzetiségek az ellenség oldalában is bíztató lövéseket hallottak.
Az elnyomott külváros volt a váratlan szövetségesük, az szorította a francia
és angol kormányt a forradalmi hagyomány felé otthon is, a külpolitikában is.
1848 a kétféle elnyomottak közös vállalkozása: romantikus nemzeti és tár
sadalmi fölkelés trón és tőke ellen. Annyira egyek voltak, hogy ki lehetett
volna cserélni a küzdőket a torlasz két végén: a párisi lázadók jó hazafiak
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.s vérrel írják le a haza nevét, Petőfi nemcsak a Habsburg trónba, hanem a
Rotschildek székébe, a Banque de France elnöki trónj ába is belelőné a nyilát.
Blanqui a debreceni republikánusok közt tüzelhetett volna, Petőfi ugyanazt
gondolja a bányában, amit Cabet, Proudhon, Fourier. Az elnyomott középeurópai
népek s az elnyomott nyugati külvárosok keveset tudtak egymásról, de egy
volt az ősük: a francia forradalom s e nagy ős vonásaiban egymásra ütöttek.
Együtt is buktak el. Először a munkások a Montmartre és a Pantheon közti
utcákban, aztán a milánói hazafiak, aztán a magáramaradt magyar. ,,1848, te
csillag, te a népek hajnalcsillaga!" - köszöntötte Petőfi a Csodálatos Eszten
dőt, amelyből Rettenetes Év lett. Osszeborulva egymáson hevertek az össze
tört háromszínű és vörös lobogók, vért harmatozott az a csillag a hallgatag
közös sírokra. Szörnyű csalódás volt a bukás, de nagy lecke is. A forradal
márok íarkasszemef néztek a valósággal. Az új kort nem lehetett boszorká
nyos suhintással előteremteni a földből. Hideg fő, egyetemes társadalombölcse
let, tiszta módszer, átgondolt küzdelem, intellektuális fegyelem, ábránd nélküli
haditerv kellett a győzelemhez. Marx türelmére várt ez a munka. Nem egy
szer megírta, hogy sokat tanult 1848-ból.

Petőfi feszülő idegekkeL remegő cimpával várta a forradalmat; "érzem,
mint kutya a földrengést" - mondta. Úgy várta, mint a tisztitó vihart, mint a
földre szakadt mennyországot.

Nyilt lángelméje hamar beolvasztotta a körülötte zsongó népköltészetet.
Már nem tanulja, hanem tanítja a dalt: ő adja a nép ajkára, noha Károlyváros
tól Tokajig, Székelyhídtól Pozsonyig gyalogolva maga is volt elégszer bot
csinálta gyüjtő a hosszú lábával s nagyobb területen, mint akár Erdélyi, akár
Kríza. Milyen messze tart már ez a királyi hang Csokonai és Kölcsey hangol
gatásaitól! Arannyal és Tompával triászra készült, hogy a finomkodó szoba
költészet ellenében kivívja e népies költészet egyeduralmát. De ugyanakkor
beolvasztja a szobaköltészetet s a polgári érzelmességet is, a "galamb-postát",
Bajzát! S hatalmába keríti nagyelődeit is, Csokonai parasztos eleganciáját,
Kölcsey és Vörösmarty szorongó hazafias pátoszát.

Nevét népdalai röpítették fel, de a költőt csak kezdetben elégítette ki ez
a műfaj, ha mindvégig kedvelte, gyakorolta s tökéletesítette is. Hatalmas
teremtő korszakában 1846 ősztől 1848 derekáig már a politika uralkodott a
versein, az a radikalizmus, melyet az elődök nemzetféltéséből fejlesztett tovább
a gátlástalan népi jogkövetelésig. Míg azok rendszerint valami irott vagy ha
gyományos jogért, régi törvényes állapotért folyamodtak, fohászkodtak. Petőfi

llek gyökerestől új állapot kell. Az első, aki vasutat követel összetört láncok
ból, jogot a bányásznak, tiszteletet a közkatonának, köztársaságot a magyar
nak. Bacsányi világpolgári látkörének s Vörösmarty harcos humanizmusának
ő az egyenes örököse; a nemzeti és társadalmi forradalom külön torlaszai talál
koznak s közös támadó fronttá forrnak össze a verseiben. Kora költő-képéhez

híven ő is vátesz volt, népe előtt járó lángoszlop. De milyen tisztafejü vátesz,
milyen józaneszű lángoszlop! Sokat füstölt s mindig az indulatának volt igaza;
a történelem a "heveskedései"-t szentesítette. Életében csakugyan a francia
volt minden nép közt a legkülönb; vérpazarló könnyelműséggelmagán próbálta
ki a szabadságeszméket. S hol elevenedik meg ez a népakarat versben is úgy,
mint a párisi torlaszokon? Az ő verseiben. Ha franciának születik, valószinűleg

a júniusi munkásfölkelésben veszett volna el, Segesvár helyett a Pantheon-tér
lett volna a sirja. Rajongott Bérangerért, aki jobb költő, mint francia hire, de
a franciák közül csak a száműzött Hugo - Aragon bálványa - és Michelet,
a forradalom nagy szimfonikusa mérhető hozzá. Petőfiig nem írtak olyat ma
gyarul, amit idegen költők előbb vagy ugyanakkor meg ne írtak volna s még
a titánok, még Balassi, Csokonai és Berzsenyi is csak újrafogalmazóként, vará
zsos nyelvükkel járulnak az egyetemes emberi müvelődéshez. Nem véletlen
s nem esett rajtunk méltatlanság, hogy a külföldi versolvasót csak Petőfi óta
érdekeljük. Előbbre tartott, mint idegen kortársai, a szabadságharcos század-
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nak Ő volt a legnagyobb költője s fordításokból ítélve ma már a dunai népek
közös dicsősége.

A nagy költészet azonban nem áll pusztán tartalomból. Petőfi elveire
senki se volt elég bátor a kortársai közül, de képes lehetett volna rájuk. Neki
a folytonos hangváltás az igazi csodatette. Folyton vegyíti a suttogást s a
harsogást, a gyöngédséget s a gyűlöletet; szeretetének s haragjának közös a
lélekzete. A leghalkabb s a legharsogóbb költőnk s mindig mindkettő egy
szerre: odalehellt képek, nesztelen hangulatok tőszomszédságában egy süvöltő

verse a korhadó régi rend ellen bőszíti a népet. Aztán a vihar hirtelen elül, ismét
szentegyházi csönd van a lelkében. Csak gyermekien üde, egészséges, karco
latlan lélek lehetett képes ilyen hirtelen változásokra. Az is volt. Ep testtel s
ép kedvvel, sugárzó arccal, bizalommal és humorral szabadult ki az ifjúkori
szörnyű próbatételből; se sérelem, se folt nem maradt a lelkén. Idegen láng
elmék közt egy festőben bukkantam nemcsak eszmetársára, de lelki rokonára
is: Courbet az, a dauphinei parasztfiú, aki a nagy szocialista programmképek
közt pihenőül szomjas őzeket, vízparti lányokat s virágcsöndéleteket festett.
A költö jól ismerte kettős képességét: a néma ellágyulást s a kövezetszaggató
indulatot; mézesheteiben írt verse: "Beszél a fákkal a bús őszi szél" a költői

önjellemzés remeke.
Barátja, a szerencsétlen életű Tompa Mihály akkor jó költő, mikor elönti

a keserűség s tör-zúz nagy indulatában. A kismesterek közt a helye, ott első

volt a maga korában. Garay János, a napisajtó egyik első magyar költő-rabja

végigrobotolta az életét s élőhalott volt a szabadságharc után, de naposabb
idején Háry Jánosban népmesévé költötte át a napoleoní háborúkat s vidám
mítoszt teremtett a magyar huszárból. Jó kismester volt Czuczor Gergely is.
Sokat szenvedett jobbágyi indulatú magyarságáért. a kormány veszett üldözése
elől még szerzetesi köntöse se tudta megvédeni. Balladáiban Arany szállás
csinálója, s Garayval korszerű demokratikus népbaráttá formálta a nép
ajkon élő, jobbágyvédelmezőMátyás királyt. Szemere Miklósnak egyetlen verse
él, egy kuruc fricska a németre; külföldön is vannak ilyen "egykés" költők.

Petőfi elsiratott írótársai közt volt Garay sógora, Vajda Péter is. Elszige
telten élt napimádó keleti világában s ott a hindu páriák átlátszó maszkjában
osztálya: a jobágyság sorsát panaszolta fel. Iskolai előadásaiban - Szarvason
volt tanár - a szabadságot már szocialista értelemben fogta fel. A szabadság,
mondta, azzal tesz igaz emberré, hogy egyforma munkalehetőséget ad minden
kinek. Perbefogták, evangélikus egyháza derekasan védte, de nem kellett soká
védenie a korán elköltözőt.

A forradalom és számkivetés emléktára válogatva is megtölt egy könyv
tárat. Irtak harc közben és a száműzetésben, a téboly árnyékában és kényel
mesen kiegyezve, írtak a főszereplők és a statiszták, az aulikusok és a repub
likánusok. Legtöbbje bűnbakot keres; volt barátok egymást vonszolják ítélő

szék elé. Ez agyonlopta magát a szállításokon, az mindenkibe belemart. a har
madik kártyázott, mikor váltott lovakkal kellett volna nyargalnia. A hősök

tündöklőn válnak el a borús háttértől. sokkal nagyobbak, mintha mindenki
szoborként meredezne. Petőfinek az igazi hős kiválasztásában is biztos szeme
volt. Bálványa: Bém úgy jár a bukó angyalok közt, mint a forradalom sért-
hetetlen gyémánt angyala. .

Pulszky Ferenc ravaszul elhallgató s cinikusan őszinte emlékirata húzá
sokkal mestermü volna. (Közös hibája a mult századi memoároknak a szó
szaporítás.) Degré Alajos, Jókai Mór, Jakabb Elek forradalmi emlékezései
regényes olvasmányok, Pálffy Jánosét egy lelkibeteg írta. Táncsics Mihály
önéletrajza nagyon megható, de helyenként tudálékos, kicsinyes. Az emigráns
irodalomból Mednyánszky Cézár emlékezése kész regény, László Károly
egyedüli kalauzunk Kossuth amerikai körútján, Veress Sándoré megbízható,
érdekes kútfő s kíváIík a gazdag, de igénytelen irodalomból, Szögyény
Marich Lászlóval fordított tükörben: Bécsből látjuk a forradalmat. A lényeget
sokszor a katonák mondták el. Vallott a fővezér, a miniszter, a fogoly s a köz-
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tüzér. Ritkán akarnak szerepelni. Ott ülnek az irodalom előszobájában, arra
várva, hogy egy alakító művész beszólítsa őket a művébe.

Teleki László emlékirata körül addig komédiáztak a pecsétbontással,
amíg elpusztult az ostromban.

3.

Irtam, hogy Kisfaludy Károly életében az irodalom beköltözött Pestre. Itt
az ideje, hogy szemügyre vegyük az új hadiszállást.

Pest a XVIII. század végén kerekedett Buda fölé. Az őskori révhelyböl
római tábor, a táborból város, a városból győztes vetélytárs lett a Várhegy
ellenében. Falai közé szorítva nagyjából a mai Vásárcsarnoktól a Vigadóig
terjedt; aki végigment a Váci-utcán, átment hosszában a városon. Keresztben a
Dunától a Kossuth Lajos-utca alsó sarkáig ért. A kiskörút volt az országút;
Pest megye a vásáros, fedeles szekereivel benyúlt a Kálvin-térig s a Deák
térig. Oda utasították a kálvinista s a lutheránus templomot; a falakon belül
csak a katolikus egyház építkezhetett. Német volt az uralkodó szó az utcán s
a név az utcatáblákon, németül játsztak a színházban: a magyar ember szálló
vendég volt a fogadókban. Az a pár nemes, aki télen bent lakott, magával
hozta a fáját, szalmáját, szénáját, szalonnáját a földjéről. Ot-hat barokk temp
lom, a Károlyi-palota s az Invalidus laktanya volt a látnivaló; az Invalidus
épűlet most Városháza. (Az akkori Városháza egyemeletes volt s a piaristák
mögött keresztbenállt a Váci-utcán.) A belvárosi plébániatemplomból még nem
bontották ki csúcsíves csontozatát: dús ikonok szikráztak a görög és szerb
templomokban, megazentelt pompájukkal hirdetvén a pesti görög és rác keres
kedők hetedhétországra szóló gazdagságát. Volt néhány oszlopos kapubolt,
erkélytartó félóriásokkal; a "Kriszt-ház"-on még ott görnyednek hírmondónak.
Egy angol utas a francia forredalom körül Pesten találta a legrosszabb köz
kórházat s a legjobb kávéházat. Az egyetem gyüjteménye és könyvtára nagyon
nyomorult volt, de Aquincumban már ásogattak. Legjobban a melegfürdők tet
szettek neki; ebben a török óta máig minden idegen egyetért.

180S-ben József nádor rendeletére elkészült az első városépítési terv.
A római táborok s az antik városok derékszögű alaprajzát vették mintának. Igy
épült fel a Lipótváros. A Belvárosból jövet még a gyanútlan gyalogos is észre
veszi, hogy megváltozott az utcarend. Amott görbe utcák ölelik egymást, itt
derékban találkoznak a kis sugárutak. Pestről pattogzani kezdtek a régi falak;
lerombolták a tornyos kapukat. Park és nyilvános kert azonban nem volt; a fa
nem való a városba, mondta a nádor. De a rejtekező zárdakertek jó illatot
lehelltek.

Mikor Kazinczy a huszas évek végén utoljára nézett föl Pestre, elképedt
éi. változáson. Dvegtetős "párisi udvar" alatt sétált a nép, a könyvárusok szép
metszeteket kínáltak, állt a Vigadó. (A mai épület empire elődje.] De az épit
kezés csak az 1838-as nagy árvíz után buzdult neki igazán. Osszeszorultak a
zárdakertek, Pest az Újépületig - a mai Szabadság-térig - nyomult, félkör
ben ki épült a dunaparti kikötő, a mai Lánchídfő. Hildék, a Zitterbarth s Kasse
lik-család s a nagyszerű Polláck Mihály (az egyetlen művész a jó mesterembe
rek közt) utcahosszat építik egyforma párkánymagassággal a jó házakat; az
udvarok végében öntöttvas nimfa, szemérmes Hébé kínálja a korsót a közkút
fölött. Pest a negyvenes években szebb stílusú, nyugodtabb város volt, mint
akár a milleniumkor, akár ma. Széchenyi a Lánchíd köré akarta táborba szólí
tani a tőzsdét, a bankot, az Akadémiát s a Nemzeti Színházat; az Akadémia s
a tőzsde egy darabig ott is székelt, de a 'színháznak az. alapító vármegye a
Hatvani-kapunál vett telket, a mai Múzeum-körút és Rákóczi-út sarkán. Könyv
tár,képtár és természettár még jól megfért közös fedél alatt a Nemzeti Múzeum
ban, amely a század remeke s máig a legszebb épület Pesten. A másik legszebb
ház is Polláck munkája lenne: a régi Vigadó, de azt Hentzi Buda ostromakor
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szétlövette a Várból. Pest-Budának már olyan híre volt, hogy Alt Rudolf, a
kitűnő városfestő akvarellista lerándult Bécsből a festékes dobozával.

Épült a Lánchíd, méltóságához illő lassúsággal. A forgalom tavasztól
őszig a Hajóhidat használta a mai Deák Ferenc-utcánál. (Ott, ahol az ostrom
után csónakon átkeltünk.) Azelőtt csak metszetekről lehetett elképzelni ezt a
viz szinti átkelést, amely a víz állásával emelkedett és süllyedt, a fasiszta hid
rombolások óta azonban nekünk is van hajóhidunk. A Gellérthegyről pontosan
úgy fest, mint a régi metszeteken. Az átkelésért közembernek fizetni kellett.
Aki jól vagy cifrán öltözött, azt nemesnek nézték, szóval pofára mérték ki a
hídpénzt.

Az írók sötét kis bérházakban laktak. Virág és Verseghy Budán nyomor
gott. Kisfaludy Károly eleinte a Magyar-utcában tengődött s a német színház
ban ugrott ki a híre, a mai Vörösmarty-téren. Vörösmarty Bajzával lakott egy
házban a Kalap- (mai Irányi-) utcában s szomszédja volt Fáy Andrásnak; két
szobás kis lakását teletöltötte füsttel a selmeci pipájából. Maga vágta hozzá a
dohányt s a pezsgőcsináláshoz is értett. (Följegyezték, hogy anagy árvízkor
csak a boraira volt gondja.) Kísérteties játéka a sorsnak, hogy végül egy épü
letben s pontosan egy negyedszázad multán egy napon halt meg Kisfaludyval. a
baljóslatú Váci-utcai bérház Budapest ostromában pusztult el. Eötvös József
a Várban született, apja tönkrejutása után a felsö Dunasoron lakott s öltözés
közben vagy az ablakban szivarozva is dolgozott: regényeit diktálta. Petőfinek

több szállása volt a Belvárosban. a segédszerkesztő egy sötét zugban lakott a
Hatvani- (Kossuth Lajos-) és Magyar-utca sarkán, meg is szidta a napot az
örökös homályért, házas korában Jókaival háromszobás közös szállást bérelt
a Dohány- és Síp-utca sarkán, Egressyék tőszomszédságában. A színész kisfia
többször átment követségben s éktelen zavarba jött, mert az ifjú pár előtte se
hagyta abba a csókolózást. A szoba falán a francia forradalom hőseí lógtak
rézbemetszve. Czuczor Gergely a Múzeum-körúton fejezte be az első magyar
nyelvszátárt.

A század elején Vitkovics Mihály Szerb-utcaí szállásán gyülekeztek az
írók szíves, jó vacsorára s olykor muzsikaszóra. Itt találkozott Kölcsey Ber
zsenyivel; a kritikus szótlanul, hosszan nézte későbbi áldozatát. Szófukar volt
az is, Bihari muzsikáját szerette volna hallgatni. Szívesen jártak az írók Bártfai
László jószágigazgatóhoz az Üllői-útra. Kazinczy fanyarul lelkesedve itt paro
lázott Kísfaludy Károllyal, utódjával a vezérségben. Megjátszott örömüket
festmény és metszet örökíti meg. A házigazda naplójából csak néhány részlet
jelent meg: betör Kölcsey halálhíre, Wesselényi indul a börtönbe. Megrázó
magyar regény lappang a kéziratban, különb, mint amit a korabeli arszlánok
és delnők nyomtatásban olvastak. Ha régi könyv kellett, Toldyhoz mentek. Az
a gőzhangya arra is ráért, hogy kiszolgálja a barátait. Szalonélet nem volt, az
íróknak nem ís ízlett volna. A kocsmát s a kávéházat szerették, a Komlót s a
Csigát; Vörösmartynak ezt a kedves. tanyáját a városrendezés söpörte el a
Belvárosból.

A márciusi forradalom is egy tenyérnyi helyen folyt le; húsz-huszonöt
perc alatt be lehet járni. Egyik vége a Nemzeti Kör volt, szemközt a Főpostá

val, a mai Petőfi Sándor-utcában; Vörösmarty szívesen szavalta itt a verseit.
Erre az utcára nyilt - a Pilvax-köz táján - az eredeti Pilvax-kávéház. (A közt
később vágták.) A medikusok a Semmelweis-utcai orvoskaron egyesültek a
márciusi ifjakkal. Petőfi Dohány-utcai szállásán írta a Nemzeti 'Dalt, március
13-án éjjel; ezt is, a tizenkét pontot is a Kossuth Lajos-utca s a Szép-utca sar
kán nyomták ki, a mai házban. A forradalom túlsó vége a jogi kar volt, az Egye
temi-templomnál. Táncsicsot még a Hajóhídon hozták át, mert a Lánchíd csak
a szabadságharc végén nyilt meg. A Múzeum pusztaság közepén állt, könnyen
elfértek előtte a József-napi vásárosok, akiknek Petőfi délután elszavalta a
Nemzeti Dalt. (Otször vagy hatszor mondta el aznap.)

Buda duzzogva elfordult a virgonc, könyöklő testvérvárostól. A Krisztina
város kis-Bécs volt, lámpagyujtáskor minden házban elővették a kalácsot a
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tejfölös kávéhoz. a Tabán kis-Szabács volt, éjjel guzlicaszónál folyt a késelés a
mélypincék körül, a Vízívárosban jómódú szőlősgazdák szüret után sashegyi
vörösbort mértek a bokrétás házak kapujában. Erős volt. A Várban mágnások
és dölyfös államhivatalnokok laktak, II. József óta a Klarissza-zárda a sziné
szetnek adott hajlékot. Kossuth egy várbeli börtönben tanult meg angolul; az
amerikaí diadalút eredetét ott kell keresni! A Bástya-sétány mögött rögtön
elkezdődött a budai erdővidék. a Normafa-rét olyan távoli kiruccanás volt,
mínt autósoknak a Mátra. Mátyás vadászó szellemét még nem riasztották el a
hűvös forrásfőkről a villamosok.

A közterek Szűz Máriát, a Szentháromságot és Szent Nepomukot illették
meg, de hovatovább szívesen látták az antik hítregéket is. A ferencesek előtt

aDanaidák emelgették feneketlen korsóikat, a budai Városháza előtt Pallas
Athéné merengett egy kúton. Nemzeti felbuzdulásunkban szobrot szántunk
Mátyásnak is, emlékmű helyett tengeri kígyó lett a szoborügyből. S a király
után a költő se járt jobban. Ferenczy István kifaragta Kisfaludy Károlyt:
hókarú múzsa nyujtja a babért a macskabajszú költőnek. Az emlékmű évtize
dekig hűsült a Nemzeti Múzeumban, végre kiállították a kertbe, egy akna
aztán széttépte az ostrom alatt

A lapokat a párisi divatrovat s a divatképek tartották el s a lapok úgy
ahogyeltartották az írókat. Kulcsár István volt az első hivatásos szerkesztő,

tollát azonban csak szépre, jóra, hasznosra forditotta; empire sirjáért ~ Fe
renczy István munkája - érdemes benézni a belvárosi plébániatemplomba.
A századfordulón még senkise, a negyvenes években már sok ember élt
írásból. Legtöbbjének napszámban bérelték a tollát. s az irói függetlenségről

- Garay a megmondhatója! - kiderült, hogy régi rabság új neve. Vörösmarty
az Ezeregyéjszakát fordította németből. iskolai nyelvtant és helyesírási sza
bályt írt, szótárt szerkesztett; Toldy följegyzése szerint a magyar-német zseb
szótár hat éven át heti öt félnapját nyelte el a triásznak. Nyűg volt az ilyen
irodalom-széli munka is. Petőfi és Jókai szerkesztőségben dolgozott, Petőfi

azonban család nélkül költői szorgalmából is megélt volna. Aki többet akar
tudni róluk s a korabeli Pestről, olvassa el Vachott Sándorné, Vahot Imre,
Berec Károly és Podmaniczky Frigyes emlékezéseit. Egyik se műalkotás, de jól
rnesélő szemtanuk írták olyanokról, akiket ők ismertek s mi istenítünk.

Régi festőink (Mányoki, Bogdány) kiszármaztak idegenbe, utóvégre vala
miből csak kellett élni! Az elszivárgás a XIX. század elején is tovább tart.
Markó Károly egy firenzei villában, Broczky Károly Londonban kötött ki. De
a táblabíróvilág már itthon is eltart néhány festőt, különösen, ha egyetértenek
a szerény, szépítgető közízléssel. Barabás Miklósnak és Györgyi Alajosnak
Pesten, Simó Miklósnak Erdélyben mindig bőven volt rendelője. Szépapáink
arca nyilván dúltabb, nyugtalanítóbb és érdekesebb volt, mint síma képmásai
kon. Borsos József Bécsben jött divatba. Úgy rajongott a szép kelmékért, mint
a legnagyobb festők, csak a lángész hiányzott ehhez a sugalmazó érzékiség
hez. Pályája hamar megszakadt: fényképész és korcsmáros lett belőle. Ferenczy
István volt az egyetlen, aki fordítva járta meg az utat: Rómából, Canova mel
lől tért haza, tele apostoli tűzzel. Az írók, költők és tudósok melléje álltak,
lelkesedtek érte; ha rajtuk múlik, Ferenczy akár a Gellérthegyet kifaraghatta
volna magyar Pantheonnak. Mert az volt az álma. Álmaiból nem lett semmi,
élete egy meddő nagy szándék tragikus jelképe s ennek nagyrészt Széchenyi
volt az akaratlan oka.

Egymásután szólaltak meg a bájoló hegedűsök: Lavotta János, Bihari
János, Rózsavölgyi Márk; verbunkós muzsikájukban három faj ölelkezett a
huszár-mitosz körül. Népi táncainkat - akkor "magyar szóló"-nak hívták 
rendszerint a táncszünetekben rakták ki a jurátusok, mert nem voltak rajta a
"táncordnung"-on. Csárdást, Podmaniczky emlékezete szerint a harmincas évek
ben láttak először Pesten, gyöngyösi kapástáncnak hívták. Nemsokára az egész
ország járta. Erkel Ferenc romantikus francia operastílusban. gyöngyöző áríák
kal csatlakozott a reformkori lelkesedéshez.
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Magyarország ismét megért egy kitérőt az idegennek. Némelyiket a pász
tortűz hivogatja s a három cigány, akiket Lenau hallott a csillagos éjszaká
ban, másokat, a komolyabbat az országépitő erőfeszités, a férfirnunka. A magyar
reformkornak rokonszenvező jó angol szemtanui voltak, John Paget az egyik,
aki később Erdélyben telepedett le, Miss Pardoe a másik; Vörösmarty önérze
tes kis epigrammot irt az emlékkönyvébe. Vajjon megvan az még valahol
Angliában a költő kezevonásával? Eljött Andersen is. A költő hű volt a meséi
hez s az alkonyt Gül Baba sirjánál töltötte a felpirosló Rózsadombon.

Hírünket a világban a szabadságharc heroizálta. Fénycsóva villan a ma
gyarra, aki Petőfi-szabta mozdulatban áll: szétszórt hajjal, véres homlokával.
Erre a látványra nemcsak Heine mellén kezdett repedni a ruha (ahogy maga
írta). szűk lett az a német Freiligrath, a francia Berlioz, az angol Landol', Mere
dith és Swinburne, az amerikai Lovell és Whittier s a norvég Ibsen kebelén is.
A londoni könyvkirakatokban hosszú évekig a tollasíövegű Kossuth a legis
mertebb arc. Francia nyelven Irányi Dániel, Szemere Bertalan és Teleki László
harcolt az utólagos közvéleményért. De tolluknál többet ért a Rákóczi-induló,
amelyet Berlioz egy pesti diadalútja után átemelt orkánló zenekarába.

Petőfi barátja: Teleki Sándor a száműzetésben is remekűl válogatta meg
a barátait. Jerseynél beúszott a száműzött Hugo után a tengerbe, bemutatko
zott, egy darabig együtt élt vele s valamelyik beszélgetésükön ő ajánlotta
be Petőfit (a keresztnevén!) és Batthyányit a költőóriás egyik füstölgő nagy
versébe.

A FEHÉR KANCSÓ

... Ott ültem rongyosan, kitagadottan,
árokszélén, aranyló alkonyatban,
mindenkitől, mindentől elhagyottan,
amaz örökös nagy várakozásban,
mely az embert bús kamaszkori lázban
éri utól, de aggastyán korában
is egyre tart s elkíséri a sírba -
mikor felettem az égalji pírban,
féltesttel a gomolygó égre írva
csudálatos leányalak jelent meg,
feje körül oly fényes, mint a szentek,
s fenséges arca, ím, reámderengett.
S engem reá oly szomjúság lepett el,
és testem tőle úgy melegedett el,
meg tudtam volna ölni szerelemmel!
De ő megállt s fehér, egyszerű kancsót
csobbantott meg s gyorsan innom parancsolt,
s én ittam, hogy az orcám belepancsolt.
S részeltetvén emez angyali jóban,
sokáig ittam kábán ég mohóan,
majd így hálálkodék el-elhalóan:
- Akárki küldött, hollóhajú tündér,
köszönöm, hogy rajtam megkönyörültél,
és innom-adva új életre szültél!
Az életben csodást, nagyot akartam,
tévelyegtem kéjben, kínban, viharban,
fájdalmamban százszor ajkamba martam.
S most megtudtam e tüskés útisáncban,
hogy innom adtad, hirtelen beláttam:
mindig e pár korty tiszta vízre vágytam!

Jékely Zoltán
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