
FEJÉR ÁDÁM 

HORVÁTH JÁNOS ÉS A KORSZERŰ PETŐFI-KÉP 

Háromnegyed évszázada, hogy a Petőfi „fejlődésrajzának" bemutatására vállalkozó 
kötet megjelent. Bár azóta sokan sokféleképp vitatták, ez inkább a munka rendkívüli 
jelentőségét, megkerülhetetlenségét jelzi, mintsem azt, hogy alapvető állításait az idő 
kikezdte volna. Egy szerves, átfogó és egészében hiteles felfogásból lényegében nem lehet 
elvenni, vagy többnyire nemigen lehet bármit is hozzáadni. A kritikai vélemények, a viták 
és a támadások végső haszna és tanulsága ilyen esetben nem annyira a továbblépés, a 
helyreigazítás, a felülvizsgálás, hanem mindenekelőtt az adott felfogás kikezdhetetlensé-
gének belátása. 

Az idő megmutatta, hogy Horváth János Petőfi-könyve magasan kiemelkedik a kérdés 
irodalmaként egybefogható írások sorából, mert jellegét tekintve más, mint amit az iroda
lomtörténet-írás szekundér irodalomként tart számon. Olyan szellemi alkotásról, a szó igazi 
értelmében vett műről van szó, mely a magyar kultúr- vagy gondolkodástörténetben 
elfoglalt helye alapján inkább Petőfi életművéhez hasonlítható, mint az annak megvilágí
tásával reménytelenül kísérletező egyéb szakmunkákhoz. Hogy is lehetne másképp, amíg 
széltében-hosszában hódít az az elképzelés, hogy a filológus, a monográfus, az irodalom
történész feladata kora divatos, kurrens, érvényes nézeteit, elméleteit, ideológiáit gépiesen, 
kritikátlanul rávetíteni valamely halhatatlan életműre; amíg a szakma művelői magukkal 
és kortársaikkal elhitetik, hogy az efféle müveletektől az önálló gondolkodás szándéka és 
képessége nélkül a klasszikusok mind mélyebb és átfogóbb megértését lehet várni. Amíg a 
szekundér irodalom művelőjének mint szakembernek a szellemi terméketlenség megenged
tetik, vagy egyenesen előírják számára, mert az objektív, elfogulatlan szemlélet biztosítékát 
a teremtőerő megnyugtató hiányában látják, addig mit lehet tenni: a tudomány olyan, 
magukat nem korlátozó, az alkotástól meg nem tartóztató művelői, amilyen Horváth János 
is volt, mindig más kategóriába fognak tartozni, mint a szakmai előírásoknak gondolatta
lanul engedelmeskedő, sőt fantáziátlanságukat, tehetségtelenségüket érdemüknek feltünte
tő társaik. 

Ha ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy Horváth János a kérdésben az utolsó szót 
mondta ki, akkor megint csak a szellemi pangás, a kultúrtörténeti egy helyben topogás rossz 
ügyét szolgálnánk, a középszert indokolatlanul bátorítanánk. Semmi kétség, századunk 
elején elért eredményeit meg kell haladnunk, az időközben feltárult látóhatáron kell 
értelmeznünk. Feladatunk megoldásához azonban nem az általa emelt építmény lerombo
lásán, hanem azoknak az ideológiáknak, előítéleteknek és fenntartásoknak az eltávolításán 
át vezet az út, amelyek teljesítményének jelentőségét így vagy úgy máig kétségbe vonják. 
Azzal a közkeletű vélekedéssel ellentétben, amely szerint a kézzelfogható adalékok téglái-
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nak egymásra rakása révén halad előre a gondolkodás, és a hangyaszorgalmú szakemberek 
szívós erőfeszítése nagyobb távlatokban a szellem kiemelkedő eredményeit viszonylagossá 
teszi, azt kell mondanunk, hogy ellenkezőleg, a múló idő ideologikus hordalékaihoz kötődő 
részmegoldások időnkénti kisöprése tárja fel azt az új távlatot, amelyről visszatekintve a 
legutóbbi jelentős teljesítmény egész gazdagságában felragyog, s amely ugyanakkor az 
alkotó erőfeszítés megújítására ösztönöz. Tanulni sok mindenből lehet, és az okos ember 
leginkább mások tévedéseiből tanul, mégis elferdült az a gondolkodás, amely az előbbre 
haladást a baklövéseket elkövetők érdemének tartja. Mindaz a lényegét tekintve méltatlan 
és értelmetlen bírálat, amelyet Horváth János Petőfi-képe az évtizedek során maga ellen 
kihívott, természetesen nem a bírálók ostobaságát dicséri, hanem azt a szellemi teljesít
ményt, amely őket számukra reménytelenül megoldhatatlan feladat elé állította, a gondol
kodástörténetet pedig hosszabb távon hozzásegítette az így kirajzolódó problémák értelme
zéséhez, megvilágításához. 

Horváth János a szellemtörténet mint e/etfilozófia lelki jelenségeket leíró fogalmaival 
közelít meg egy szellemi-kulturális jelenséget, adja elő a Petőfi-életműre vonatkozó elkép
zelését. A jelen értekezés viszont, amely a müvekben a /érigazság kultúrtörténeti vagy 
szellemi tapasztalásának tényeit látja, feljogosítva véli magát arra, hogy a szellemi-kultu
rális jelenségek mibenlétére közvetlenül rákérdezzen. Minthogy a műben ábrázolt élet
vagy lelki jelenségek nem tekinthetők többnek a mű témájánál, az ábrázolás, az alkotás 
során megformálódó, vagyis szellemi tartalommal telítődő anyagnál, nem tartja szükséges
nek, hogy a szellemi alkotás organikus emberi szerepétől magát mesterségesen elidegenítve, 
az élet- vagy a lelki jelenségekből induljon ki, hogy gondolatait azok nyelvén vagy szintjén 
adja elő. Bár - más vonatkozásban részletesen megvizsgálandó történeti okokból - koráb
ban nem volt szokás az alkotásnál lejátszódó és a műben megtestesülő szellemi-kulturális 
folyamatot intellektuálisan megvilágítani, aligha hozhatunk fel bármit is, ami ennek lehe
tőségét kizárná vagy komolyan vitatná. Ha az alkotás szabad, szuverén szellemi folyamat 
(mint ahogy, jól tudjuk, az), nem érthető, miért kellene bármely embert megfosztanunk 
attól, hogy ennek, az emberségét legteljesebben kinyilvánító eseménynek legalább utóla
gosan, polgári józan esze révén közvetlen, hiteles tanújává váljon. 

Amikor Horváth János a Petőfi-életműre vonatkozó nézeteit a szellemtörténet egy 
évszázaddal ezelőtt időszerű szemléletmódjának megfelelően adta elő, arra nem nézeteinek 
vagy tárgyának természete kényszeríti. Félreértés lenne azt gondolni, hogy a lelki jelensé
geknél megragadó, az élet polgári közegének túlságosan nagy jelentőséget tulajdonító 
szellemtörténet különösképpen megfelelt volna a magyar kultúra szellemi alapjait kereső 
és az ezen alapokat a leglenyűgözőbben feltáró életművet figyelme előterébe állító gondol
kodásának. E gondolkodás sokkal inkább arisztokratikus volt abban az értelemben, ahogy 
a humanisták szellemi arisztokratizmusáról szokás beszélni, mintsem hogy polgári lett 
volna, vagyis az élet érdekei és a kedély hullámzásai számottevően korlátozták volna. 
Esetében a szellemtörténet nem divatos ruha, amelyben szívesen tetszeleg, hanem huma
nista felelősségtudata, az egyetemesség követelményének megfelelés komoly szándéka 
készteti arra, hogy a kultúrtörténet rendje szerint hittel elfogadja az élet szellemi teremtő 
erejéhez fűzött polgári illúziókat, miután a polgár akkor még szellemi feladatokra vállal
kozott, s miután a kultúrtörténeti folyamat fenntartásáért, a végső kérdések megvilágításáért 
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felelős humanistának a felé nyújtott kezet, a partnerséget - akár jobb meggyőződése ellenére 
is - el kellett fogadnia. 

Ma, amikor a humanistával versengni kívánó polgár szellemi vállalkozó kedve kiapadt, 
és abban az előnyös helyzetben vagyunk, hogy gondolkodásunkat többé nem kell - az 
egyetemességelv megsértésétől tartva - a polgár önámításával korlátoznunk, amikor többé 
nem kényszerülünk a polgárral kialakítandó szellemi partnerség képzelgésének elfogadá
sára, mert a polgár elvesztette korábbi, minden korlátoltságával együtt is tiszteletre méltó 
műértőkészségét, és feladta a lázadás irracionális logikája szerint az addig általa kikény-
szerített partnerséget, s következésképp a végső kérdések intellektuális megvilágításának, 
az egyetemesség tökéletes érvényesülésének többé semmi nem állja útját, főképp nem a 
polgár kétértelmű, a szellemi-kulturális látókört mindig megzavaró indulati és akarati 
megnyilvánulásai, ebben a helyzetben különösképp megértőeknek kell lennünk az elmúlt 
korok humanistái iránt. Az így megtisztuló látóhatáron mód nyílik arra, hogy Horváth János 
arisztokratikus, magát a humanista egyetemesség elvéhez tartó és mind a magyar, mind az 
európai kultúra sajátosságainak feltárásához jelentősen hozzájáruló nézeteit lényegüknek 
megfelelően fejtsük ki, és nem utolsósorban arra, hogy az ő megállapításaihoz kapcsolódva 
a-Petőfi-életmű szellemi-kulturális jelentőségét az eddig lehetségesnél szélesebb látókörön 
ábrázoljuk. 

Arisztokratikus beállítottságú, vagyis a magyar kultúra szellemi ösztönzéseit tökéletesen 
átfogó és az európai humanizmus hagyományaihoz teljes értékűen kapcsolódó természete
sen Petőfi is, és magától értetődő, hogy ezt Horváth János is így gondolja. Jellemző, hogy 
a tárgya hiteles ábrázolásáért felelősséget érző irodalomtörténész komolyságával utasítja 
vissza Babitsnak azt a megállapítását, hogy Petőfi géniusza a nyárspolgár álarcában 
mutatkozik. A Nyugat esszéíróját nem a tulajdonképpeni Petőfi-jelenség érdekli, számára 
az nem több, mint az önkifejezés alkalma, amelyben a kultúra arisztokratikus szempontjával 
ellentmondásos viszonyban álló polgári szempont jogos igényét nyilvánítja ki. Nincs ez 
másképp Illyés Gyula esetében sem, aki a lázadó plebejust, a parasztforradalmárt hajlamos 
Petőfibe belelátni. Az irodalomtörténész Horváth János úgynevezett konzervativizmusa az 
ő szépírói egyoldalúságukkal és elfogultságukkal terhelt Petőfi-felfogásukkal ellentétben 
nem elsősorban szemléleti korlát, hanem a kultúra tényleges arányait szem előtt tartó 
humanista elvi szilárdsága, aki az egyetemesség követelményét mindennél fontosabbnak 
tartja, és inkább kidolgozatlanul hagy bizonyos kérdéseket, mintsem hogy felvetésüknek a 
szilárd alapok elvesztése legyen az ára. 

Annál inkább így van ez, mert a szellemtörténet eszköztárával dolgozó irodalomtörté
nésznek csak személyes megérzései lehetnek a magyar és az európai kultúra tényleges 
arányaival kapcsolatban, szellemi tapasztalatainak elemző kifejtésére nincs lehetősége. 
Bármennyire magától értetődő például, hogy a magyar kultúrhagyomány egészét egybefo
gó és kifejtő Petőfi teljesítménye a német vonatkozásban ugyanazt tevő (igaz, hogy vele 
ellentétben egyben az európai gondolkodás egészének is új formát szabó) Goethe teljesít
ményéhez mérhető, csak vele egybevetve jellemezhető, ez az egybevetés vagy hozzámérés 
a Horváth János által vállalt,,fejlődésrajz" keretei közé nem illeszthető be. Az irodalom
történész, ha egyébként a szellemtörténeti iskola képviselője is, megmarad az úgynevezett 
irodalmi hatások (az irodalmi formák, stílusok, témák, motívumok, szerepek, hangvételek 
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átvételének) vizsgálatánál, és azt állapítja meg, hogy Kazinczy, Kölcsey, Bajza, Vörösmar
ty, Byron, Shelley, Heine, Shakespeare művei hogyan tükröződnek Petőfi életmüvében, 
tekintet nélkül arra, hogy mindez a hatás Goethére megy vissza (még Shakespeare esetében 
is, lásd a Goethe-kor Shakespeare-kultuszát). 

Olyan alkotók tárgyalásakor, akik polgári beállítottságuknak megfelelően szellemi 
divatokhoz alkalmazkodnak, akiknek szellemisége jelentős mértékben az őket ért hatások
ból levezethető, többé-kevésbé kielégítő lehet ez az eljárás. Petőfi esetében azonban, akit 
végeredményben közvetlen Goethe-hatás nem ért, s aki a német szellemóriástól inkább 
idegenkedett, mintsem vonzódott volna hozzá, az ilyen hatáskutatás nem lehet kielégítő. 
Szellemi arcélét ugyanis nem a közvetetten hozzá eljutó, a kor általános szellemi légkörét 
meghatározó és rá minden bizonnyal felszabadítóan ható Goethe-hatás alakítja, hanem az 
a magyar kultúrhagyomány, amelyet első ízben teljes értékűen megszólaltat. Mivel Horváth 
János Petőfi-könyvét ez a gondolat hatja át, úgy vélem, az ő szellemében járok el, amikor 
az ontikus kultúrtörténet adta lehetőségekkel élve és a hagyományt arisztokratikusán 
képviselő humanista szellemi tapasztalatát megszólaltatva, Goethe és Petőfi kultúrtörténeti, 
irodalomtörténeti jelentőségét egymásra vonatkoztatva kísérlem meg leírni. 

Goethe volt az, aki a szellemi tekintélyeket elvető, a humanista arisztokratikus szerep
vállalását kérdésessé tevő felvilágosodás teremtette kultúrtörténeti helyzetben és a nyomá
ban kibontakozó polgári korban a gondolkodás olyan új formáját dolgozza ki, amely számol 
az igazságot képviselő arisztokratikus humanista és az azt alkalmazó, érvényesítő, segítsé
gével az emberi létezést a természet és a társadalom dolgai közé ágyazó, a civilizáció 
intézményeit kiépítő polgár létében gyökerező, azaz örök érvényű kettősségével. A huma
nista Faust és a lázadó polgárt szimbolizáló Mefisztó szerződése, az a tény, hogy az ,,igaz 
ember" a nagy ügy sikere érdekében eladja lelkét az ördögnek, jelzi a humanizmus közelgő 
válságát. Goethe önkritikusan rámutat a nyugat-európai humanizmust fenyegető veszélyre, 
de miközben a veszélyt tudatosítja, bízik abban, hogy a humanistát háttérből mindig az 
általa kikövetkeztetett örök Nőiesség kormányozza. A lázadás szellemi eltévelyedése 
mellett a szellemtelen közönségesség érvényét fölfedező orosz klasszikus, Puskin ébred rá, 
hogy az igazság megtapasztalásának föltételei vannak. A Goethe-koron belül maradó, a 
szellemi-kulturális értelemteljesülés addigi mintájára hagyatkozó Puskin előtt ugyanakkor 
rejtve maradt, milyen nehézségek támadnak abból, ha a humanista - helyesen - szellemi 
álláspontja tisztaságát föltétlenül megőrizni igyekszik. Még nem látta, miféle, a humaniz
mus korábbi történetében ismeretlen, a meglévő eszközökkel megoldhatatlan erőfeszítést 
igényel a kultúrközösséggel való azonosulásáról gondoskodó humanistától igazának sze
mélyes képviselete. Ez utóbbit - az anyegini Tatjána problémájának folytatásaként -
Tolsztoj ábrázolja Anna Karenina alakjában. 

Az a válság, amelybe a humanizmus félévezredes fejlődés után az ortodox hagyományú 
orosz kultúra bekapcsolódásával torkollott, nem e folyamat végét jelentette. Csupán annak 
megtapasztalását, hogy a különféle nemzeti hagyományok hosszú idő óta folyó önmegha
tározása és egymásra való kinyílása ellenére még mindig nem fogadta magába az európai 
hagyomány teljességét, és ezért nem birkózhat meg a rá váró feladat egészével. Mégis 
látókörünk lehatárolt marad, ha a társadalom kultúrközösségként való működésének fölté
teleivel nem számolunk, és ezáltal a közösségvállalás mozzanatát misztifikáljuk. El kell 
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ismerni, az emberiség mindig arisztokrata és polgár szellemi-kulturális kettősségében 
létezik. Ebből azonban nem következik, hogy tetteinket és gondolkodásunkat kizárólag e 
kettősségnek kellene meghatároznia, és az emberiség nevében föllépő humanistának mindig 
és mindenekelőtt engedményeket kellene tennie a polgár javára. 

A Goethe által elért megoldás következményeinek az oroszok általi levonása csupán azt 
jelentette, hogy a polgárt a kultúrközösségbe bevonni szándékozó keresztény társadalom 
szempontja egyelőre beárnyékolta azt az egyetemesebb célt, amelyet az értelemteljesülés
ként felfogott történelem nézőpontja jelent. A modern civilizáció személytelen eredményeit 
elfogadó, de a keresztény kultúra személyes szellemiségét elutasító legújabb kori polgár 
láttán mind nyilvánvalóbb, hogy az Örök Nőiességnek csak a vele szembeállítható és hatását 
kiegyensúlyozni hivatott Örök Férfiasság mellett van értelme. Ez azt jelenti, hogy Jézus 
nem csupán az a Megváltó és Üdvözítő, aki a Golgotán a kereszten meghalt, és akinek 
feltámadásáról a húsvéti harangszó ad hírt például a Faustban is, hanem az a Krisztus király, 
Próféta és Főpap is, aki eljövendő lesz ítélni eleveneket és holtakat, és aki Országának nem 
lesz vége. Mind nyilvánvalóbb továbbá, hogy a kultúrközösségnek a polgár nem csupán a 
civilizáció megszentelésével, a gondolkodásnak az ő nézöponjához közelítésével, tehát a 
szellemi és a társadalmi környezet hozzá igazításával lehet tagja (ahogy a múltban, a zárt 
keresztény társadalomban volt), hanem a kultúrközösség lehet oly módon is Isten népe, 
Izrael, ahogy az ószövetségi pátriárkák, próféták és igaz emberek egyáltalán nem nőies, 
hanem nagyon is férfias kultúrájában történt. 

A magyar kultúra minden jel szerint Európa más népeitől eltérően előbb ismerkedett 
meg a kultúrközösség egységét megtapasztaltató bibliai hagyománnyal, s ebből adódóan 
az arisztokratikus kultúraképviselet szerepkörével, mint a civilizációnak a közösséget 
viszonylagossá tevő szempontjával és a polgár megváltásának, a kultúrközösségbe bevo
násának feladatával. Kultúránk ezért hajlik arra, hogy a választolt nép egykori képviselőihez 
hasonlóan, az Örök Nőiesség helyett úgymond az Örök Férfiasságban keresse a szellemi
kulturális egység biztosítékát, és ezt az egységet nem a kezdetben, a megváltás két 
évezreddel ezelőtti, hanem a vég egységének, a parúziának, Krisztus második eljövetelének 
a jövőben bekövetkező eseményében remélje elérni. Petőfinek, a magyar klasszika első 
számú alkotójának úgynevezett népisége az Örök Férfiasságnak, az Istennel kötött szövet
ségben egybefogott választott nép prófétai szószólójának az isteni ígéret, a messiási jövendő 
felé fordulásának jegyében áll. 

Szerb Antal e kérdéskörbe tartozó megfigyelése pontos és lényeges: „Körülbelül Petőfi 
a szélső határlehetőség, ameddig a kor költészete, a nemesi költészet elmehetett az alsóbb 
néposztályok érdekében. De figyeljük meg: Petőfi, ha mesét mond, ha bordalt énekel, 
szívesen beszél a néphez, a nép hangján, de amikor a nép jogairól beszél, szózatát a 
nemességhez intézi. Nem a néphez. Nem agitál. Nem szövetkezik a néppel a nemesség 
ellen. Nem is volna értelme, érzi jól, ő inkább a nemességhez tartozik, és a nemességet még 
ő sem hagyhatja cserben, nem árulhatja el. A világszabadság eszméje nem érinti magyar 
finitizmusát. Az internacionalizmusnak az árnyéka sem férhetett hozzá. Szabadságkultusz 
és magyar dicsőség összeolvadnak benne: a magyarságot is a szabadság jegyében látja és 
ítéli meg." (Magyar irodalomtörténet, Bp., Révai, 1947, 356.) Szerb Antal megfigyelése 
annak ellenére jelentős, hogy Petőfi sajátos, kultúránk lényegi vonását kifejező álláspontját 
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- bizonyos kétértelműséggel - egyben régiesnek és a mintának tekintett nyugati polgáro
sodáshoz képest esetlegesnek, idejétmúltnak véli. Pedig Petőfi népisége nem a polgári 
osztály jogainak érvényesítését, nem is a polgári szempontnak az Örök Nőiesség jegyében 
a szellemi-kulturális közösségélménybe való bevonását jelenti. Kultúránkban a múlt század 
első felében egy azzal ellentétes folyamat tanúi vagyunk: azt tapasztaljuk, hogyan sikerül 
a nemzeti kultúrát képviselő arisztokratikus szellemiségnek az európai gondolkodás köz
helyeit és abból adódó osztályelfogultságát leküzdve, Berzsenyitől kezdve Kölcseyn és 
Vörösmartyn át szinte a kultúrközösség - mint afféle választott nép - egészét átfognia. 
A német és az orosz klasszikusoknak nem sikerült értelmezniük az arisztokratikus huma
nista és a polgár ellentétének problémáját. Petőfi Sándor, a magyar klasszika képviselője 
viszont, aki végső soron a német klasszikától ösztönzötten talál rá a kultúrtörténeti létta
pasztalásnak a nemzetet, a társadalmat szellemi-kulturális egységgé emelő mozzanatára, 
ebben az ellentétben egyszerűen nem lát problémát, benne minden el lentét megoldódásának 
végső biztosítékát ismeri fel. Hogy micsoda felszabadító erő rejlik Petőfi életművében, a 
szellemi látókör milyen tüneményes kitágulásához segít, azt többé-kevésbé minden olva
sója tudja, és az is, aki az ő föllépésével kapcsolatban teljesen indokoltan 1848^19-re 
gondol, aki egy kicsit is érzékeli, hogyan vált a magyarság számára az utóbbi százötven 
évben Petőfi neve meg 1848-49 emléke éppen történelmünk legválságosabb pillanataiban 
az egység megújításának megteremtőjévé, gyorsítójává, katalizátorává. 

A klasszika kora óta szellemi-kulturális életünk és - nem túlzás azt mondani - nemzeti 
történelmünk nem más, mint annak a feszültségnek az elviselése, amit a végső kérdések 
elrendezettségének az egész valónkat átható élményétől beárnyékoltan gondolkodásunk 
problémátlansága jelent. Illetve nem más azóta ez a történelem, mint abba az irányba mutató 
végletes erőfeszítések sora, hogy Petőfi ihletett álma megvalósuljon, és az általa kitűzött 
célhoz vezető út láthatóvá, járhatóvá váljon. Ha úgy igaz, ahogy az európai kultúrtörténet 
jelenségeit értelmezve nekünk tűnik, akkor Petőfi életművében az Örök Férfiasság, a 
parúzia, a messiásvárás nézőpontja azt ígéri, hogy az újkori humanizmusnak az Örök 
Nőiességbe, az arisztokrata és a polgár megosztottságába torkolló válsága megoldódik. De 
önmagában természetesen a magyar kultúra sajátosságának tekintendő szempont nem lehet 
elegendő. Kultúránknak meg kell tapasztalnia a saját fölfogása és az európai közgondolko
dás közötti feszültséget, másodlagosan mégis be kell fogadnia gondolkodásába az arisztok
rata és a polgár kettősségét. Ezt nálunk Ady teszi meg, aki a Nyugat, azaz Európa szellemi 
látóhatárán vette szemügyre a magyar kulturális egységélményt, dolgozta ki Petőfi úgyne
vezett problémátlanságával szemben az újkori Európa szellemi-kulturális közösségéhez 
tartozásunk problémáit. Kultúránknak a parúziára állítottsága, az arisztokratikus szempon
tot kizárólagosnak mutató prófétai, messiási szemlélete teszi lehetővé, hogy Adynak 
kultúránkat az európai közösség részeként felfogó költészete - az Örök Nőiességből 
kiábránduló és a kultúratagadó polgár rabszolgaerkölcse ellen fellázadó Nietzsche szellemi 
utódaként is - a Nyugatért, Európáért lelkesedni tudjon, az általa prófétai dühvel Magyar 
Ugarnak nevezett földön a polgári értékek után sóvárogjon. Ugyanez a beállítottság óvja 
meg attól is, hogy az igazság önérzetes képviseletét a kultúrközösség alázatos vállalását 
igénylő szellemi tapasztalás elé állító humanista nem kénytelen tartani a titanizmus vétsé-
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gébé eséstől, hogy a Tüz Csiholójának prométheuszi szerepét a prófétai, messiási küldetés
től megemelten vállalhatja. 

Ady életműve úgy viszonyul a Petőfiéhez, ahogy Tolsztojé Puskinéhoz, az orosz 
klasszika képviselőjéhez. Ady nem kevésbé európai rangú, jelentőségű alkotó, mint Tolsz
toj, és Petőfi sem, mint Puskin. Míg azonban az orosz regény révén az ortodox oroszokat 
és a katolikus-protestáns Nyugatot elválasztó szakadék egyszerre vált láthatóvá mindkét 
fél számára, áthidalása pedig minden gondolkodó embert foglalkoztató feladattá, a magyar 
kultúra, a parúzia népe és az európai gondolkodás jól bejáratott közhelyei közötti szakadék 
máig magyar nemzeti élmény maradt, a fenyegető nemzethalál, a büntető Istentől „méltán" 
ránk mért csapás prófétai látomása. Oka pedig nem az, hogy Ady Tolsztojnál kevésbé 
világosan, egyértelműen, meggyőzően és közérthetően fejezte ki, ami rábízatott. Időközben 
a polgári kultúratisztelet kiapadása miatt a humanisták szellemi teljesítményének érvénye
sülése függesztődött fel. A helyzet megváltozása addig nem is várható, amíg müveiket be 
nem állítjuk a parúzia távlatába, kultúrtörténti reflexiójuk során nem világítjuk meg őket 
intellektuálisan, nem tesszük a bennük foglalt szellemi tapasztalatot a polgári józan ész 
számára megközelíthetővé, hogy az igazság többé ne csak tükör által homályosan, hanem 
színről színre is láthatóvá váljék. Puskin az arisztokratikus szempont tisztaságának védelme 
érdekében az igazság gyakorlati érvényétől tartózkodott, Tolsztoj viszont e tartózkodás 
aggasztó körülményeit fölismerve is úgy találta, nincs rá többé lehetőség. A parúzia 
prófétai, messiási nézőpontjából, az Ország eljövetelének távlatában azonban az eszmei és 
gyakorlati oldal közötti hasadás — a vele való reménytelen birkózást feleslegessé téve -
kiküszöbölhetővé válik. 

Horváth Jánost a 19. századi klasszikusok tanulmányozása közben a Nyugat-mozgalom 
szellemi forradalma nem foglalkoztatta, a maga részéről nem kívánta Petőfi teljesítményét 
a modern Európa jelenségeihez kapcsolhatósága szempontjából mérlegelni. Nem ideologi
kus elfogultságok akadályozták ebben, méltatlan lenne azt állítanunk, hogy gondolkodását 
a magyar kultúra elszigetelésének szándéka vezette volna. Csupán azt ismerte föl: a kortárs 
költői mozgalom törekvéseit és a nemzeti klasszika eredményeit az ő jelenében nincsen 
mód az ész diktálta világos és határozott fogalmakkal összekapcsolni, és ezért neki, a 
fogalmi eszközökkel dolgozó, a jelenségek hiteles bemutatására hivatott irodalomtörténész
nek választania kell. Nem a rohanó idő lázában kell égnie, nem a történelem elvárásainak 
kell megfelelnie (mint például Ady teszi, akit költői ihlete, váteszi elhivatottsága amúgy is 
a nemzeti kultúra Petőfihez hasonló képviselőjévé avat), hanem a nemzeti kultúrának első 
ízben Petőfinél kiteljesedő, örök érvényű, Ady géniuszában is lényegében változatlanul 
megmutatkozó alapjait kell elemzőén megragadnia, éppen egy eljövendő, az európai látókör 
egészének szem előtt tartását időszerűnek találó vállalkozás számára láthatóvá, megköze
líthetővé tennie. 

Kétségtelen, hogy a Nyugat mozgalmától való kényszerű és elvszerű elhatárolódása 
miatt (nemcsak a Nyugat, de Horváth János sem tehetett róla, hogy a költészet és a 
gondolkodás megújítása céljából a klasszika zseniális problémátlanságával szembe kellett 
fordulni), valamint annak érdekében, hogy a történelmi idő izgalmai ne zavarják a nemzeti 
kultúra örök értékeinek felmutatását, Horváth János hallgat a személyes szellemi problé
máknak a korban óhatatlanul szemrehányásként hangzó hiányáról. Arról a modern érzé-
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kenységről van itt szó, amelynek következtében (nem is elsősorban Ady, hanem) Babits, 
Kosztolányi és Tóth Árpád versei, illetve az ő - főképp francia és angol - fordításaik 
varázsosan személyeseknek tűntek, alkalmasnak arra, hogy a polgári létezés hétköznapjait 
a szellem bűvkörébe vonják, a kultúra és az igazság áramában megmerítsék, és eloszlassák 
az ürességnek azt a szorongató élményét, amely a klasszikusoknak a hétköznapi ember 
szükségletei iránt nem sok fogékonyságot mutató magaslatairól árad, s amelyben az 
igénytelenség, a szellemtelenség és a lélektelen utánzás olyan zavartalanul tenyészik. 
Anélkül, hogy e kényszerű elhatárolódás jelentőségét lekicsinyelni akarnánk, napjainkban, 
a neoavantgárd és a posztmodern korában nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény 
mellett sem, hogy a Nyugat által szorgalmazott és a léttapasztalás élményéhez közvetlenül 
nem kapcsolódó személyes szellemi problematika lehetőségei sem bizonyultak kimeríthe
tetlennek, és ma egy másik, a múlt század végével ellentétes kifulladás tanúi vagyunk. Nincs 
okunk hallgatni arról sem, hogy az a gondolkodás, amely a jelen helyzet tapasztalataitól 
önkényesen eltekint, amely a Nyugat mozgalmát még ma is a nemzeti klasszika ellen 
hajlamos kijátszani, értelmetlenül választ, és az értelmesen választó Horváth Jánossal 
szemben ő az elfogult. 

A személyes szellemi problémáktól való eltekintés másik előidézője Horváth Jánosnál 
(egyszerre lehetővé tevője és kikényszerítője) a német műfajelméleti gondolkodás, illetve 
a német költészet gyakorlata. Az alany-tárgy elvont kettősségében mozgó német felfogás 
szerint a líra nem annyira a kultúrjavak személyes, tartalmasán problematikus átfogásában 
fogan, mint a dolgok nyűgétől magát megszabadító szubjektivitás, a kedély, az érzelem, a 
hangulatiság kiáradásában. Petőfi életművének feldolgozása közben - az előtte álló feladat 
szempontjából helyesen, de az összefüggéseket mégis leegyszerűsítve - a kérdések egy 
részét homályban hagyva dönt, amikor szubjektivitás, alanyiság helyett minden további 
nélkül személyességet mond. A szavak fölcserélését akár üdvözölhetjük is, hiszen Petőfi 
nem romantikus német polgár, akit lírai elragadtatottsága az alanyiság, a kedély elvont és 
üres metafizikai terébe dob ki, s akinek alanyisága kiélésének vagy védelmének görcsébe 
merevedve, a kultúra bonyolult és tartalmas problémáiról nincs is fogalma. Ugyanakkor ha 
Petőfi személyességében a paradox szellemi-kulturális problémaszövevény teljességének 
közvetlen megnyilatkozását keressük vagy véljük megtalálni, akkor vagy csalódunk, vagy 
pedig kényszerűen eltekintünk attól a rendkívüli feszültségtől, amit a szellemi-kulturális 
tényezőkben a léttapasztaló népközösség egységének vallásos, prófétai élménye kelt, s 
amely az életmű tulajdonképpeni jellegét és jelentőségét megadja. 

Hasonló kétértelműségekre és leegyszerűsítésekre vezet a népiségnek, a népdalnak és a 
zsánernek ugyancsak a német irodalomból és tudományból származtatott problémája. 
Fölösleges volna vitatni, hogy a népies hangvétel, a népi formák és műfajok iránti 
érdeklődés első számú ösztönzője nálunk a német hatás, mint ahogy általában Petőfi 
líraisága, lírafelfogása is - legalább közvetve - német minták jegyében formálódik. Mégis 
indokolatlanul megköti kezét az irodalomtörténész, ha a német kultúrán belül kialakult és 
annak adottságaihoz szabott szemléletet - akár csak formálisan is - gondolkodása végső 
elvének tekinti. A népi formák, a naiv népi hang német kultusza a lelkiségét, alanyiságát a 
megmerevedett konvenciók szorításából kiszabadítani igyekvő és németségét is az elvont 
érzelmesség metafizikai terében megtaláló polgár önkifejezése. Petőfi népisége azonban -
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mint egyébként aztán Horváth János számos fogalmi magyarázata és számtalan találó 
műelemzése is sejteti - merőben arisztokratikus: benne és általa az egész kultúrközösség 
szellemi egysége fejeződik ki, mégpedig nem utólagos, tudatos, művi megszerkesztettsé
gében, tehát csak úgy-ahogy, felemásan és ellentmondásokba bonyolódva, hanem a létta
pasztalás áhítatos emelkedettségében, a születés varázslatos pillanatában. Ezért Petőfi dala 
és zsánere a némettől eltérően nem stilizáció, hanem olyanfajta realitás, amelynek a mítoszt 
valóságnak felfogó antik görög világ után először nálunk van tényleges és teljes értelme, 
és amelynek semmi köze sincs a természet dolgai és a társadalom körülményei közötti 
megrekedést jelző naturalista gondolkodáshoz vagy a kultúra magasabb és bonyolultabb 
formái iránti érdeklődés szubkulturális elhomályosulásához, kihunyásához. 

Horváth János Petőfi-könyvének egyik sarkalatos tétele, hogy nemzeti klasszikusunk 
„daltehetsége a legősibb művészi ösztön", és „neki a népdal nem formai cél, hanem egész 
ekkori lírai egyéniségének legtermészetesebb kifejezése". „Formai ösztöne, a művészi 
épség vele született érzéke" Horváth János szerint annyira megelőz minden más tényezőt, 
hogy „még fiktív lírai anyagból is egynemű, kerek egészet tud létrehozni." El kell ismerni, 
lenyűgöző a sokoldalú kifejtésnek és hajlékony, beleérző elemzésnek az a gazdagsága, 
amellyel a kiváló irodalomtörténész kiinduló állításának termékenységét, s következésképp 
helyességét bizonyítja. Csupán az a zavaró, hogy az ösztön valamilyen, az elemzés számára 
megközelíthetetlen titokra utal, hogy a dalműfaj ideálformája olyan mesterséges elvontság, 
amely egészében értelmezhetetlen, amelynek önálló megvilágító ereje nincs, s a Petőfi-fej
lődésrajz eredményeképpen előálló csodálatos építményt bizonytalan, lebegő helyzetben 
hagyja. Az ilyen helyzet bizonyára kevésbé zavaró az olyan kultúrában - tudjuk, ilyen a 
német - , amelynek ihlete hajlik a lírai és a filozófiai általánosságokra, mert önértését 
szellemi-kulturális tapasztalatának jel legéből adódóan intellektuális alapon, intellektualista 
szerkezetekben megoldhatja. Petőfi a legnyilvánvalóbb bizonyítéka annak, hogy a magyar 
nem ilyen, és számunkra Horváth János munkája egészében azt tanúsítja, hogy ezt ő is érti, 
és az általa képviselt, de számunkra már meghaladott gondolkodástörténeti helyzethez 
alkalmazkodó tudóst önfegyelme készteti a szóban forgó ellentmondás vállalására. 

Könyvében sokat olvashatunk arról, hogy különböző művekben, különböző műfajokban 
és azok számtalan változatában hogyan olvad egybe, vállal közösséget Petőfi tárgyával és 
műve olvasójával. Példaképpen egyet ezek közül a megállapítások közül: „Megvan benne 
az igazi jó népdal tárgyi igazsága: a dal és alanya jellemző összhangja; de megvan benne s 
esztétikai értékkel van meg az a ténybeli igazság is, hogy ezt a népdalt nem a nép, hanem 
egy művelt író költötte, megvan abban a benső lelki közösségben, mellyel a költő egyéni
sége vesz részt lírailag a más ember dalában." Máshol, Kölcseyvel összehasonlítva: „Ő is 
idealizálja a népet, csakhogy Petőfivé." Bízunk benne, nem fogunk mellé, ha a dalforma 
ösztönét ezzel a kivételes és lenyűgöző, mert szinte mindent egybefogni, az igazság 
egységébe fogni képes azonosulási készséggel kapcsoljuk össze. Azt is magától értetődőnek 
vesszük, hogy az életfilozófia sugallta pszichológiai szóhasználat dacára nem időtlen, 
kultúrtörténetileg semleges és jelentesteién hajlandóságról van szó, hanem a magyar 
kultúrában lejátszódó, Csokonaitól és Kölcseytől Vörösmartyn át Petőfihez vezető szellemi 
folyamatról. Igen, ahogy Horváth János írja, Petőfivé, éppen Petőfivé idealizálja a népet. 
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Csak természetesen az a kérdés, mi Petőfi, mi az ö titka, mi van a dalformának azon a 
bizonyos ösztönén túl, miből fakad ez az ösztön? 

Az azonosulás egy más formájára utal a fejlődésrajz szerzője a véleménye szerint 
többnyire ál-Petőfit bemutató, önábrázoló versekkel kapcsolatban: „A jókedvű baráti kör 
ébreszti föl benne az önalakjával művészkedő lírikust, s ő a pajtási köröknek ezt a Petőfijét 
viszi ki változatlan fesztelenséggel a világ elé. A nagyközönség azonban - folytatja-, mely 
költeményeit egyenként olvassa, s minden önarcképben tárgyi igazságot keres, nem ismer
heti őt még eléggé, hogy e költemények igazi mivoltát megértse; készpénznek veszi, amit 
a költeményben olvas, és fejcsóválva látja, mi mindennel dicsekszik ez a fiatalember." 
E jókedvű baráti kör, a szellemi érdeklődésű és foglalkozású, az értelmiségi létet hivatá
suknak tekintő emberek társasága a humanizmus kora óta a szellemes tréfa melegágya, 
amely az élet vulgáris oldalait játékosan megmutatja, és annak durvaságát a szellem erejével 
segít leküzdeni. A humanista szümpozion vagy bármely művészetkedvelő diákok társasága 
természetesen hisz az emberiség szellemi egységében, de általában érzékeli saját közössé
gének gyakorlati lehatároltságát, amit bölcs rezignációval tudomásul vesz. Annyira ide 
kívánkozik, hogy föltétlenül megemlítendő az az egész életre szóló ihlet, amelyet Puskin, 
az orosz Petőfi számára a líceumi diákok közössége teremtett. Horváth János megfigyelése 
azt tanúsítja, hogy ez a humanista hagyomány (egyebek között Csokonai példájához 
kapcsolódva) ismert Petőfi számára. De azt is, hogy ő tudatosan megsérti annak a polgári 
világtól való arisztokratikus elszigeteltségét, és abba az irányba tesz erőfeszítéseket, hogy 
abba ténylegesen bevonja a kultúrközösség egészét. Azok a nehézségek és átmeneti 
zavarok, amelyekről itt olvasunk, az újkori konvenciónak ebből a megsértéséből fakadnak, 
annak az európai kultúra egészét átható álomnak a merész és váratlan, a magyar kultúrha-
gyománytól ösztönzött időszerűvé tételéből, hogy egyszer majd polgár és humanista -
ontikus szerepük eltérő volta ellenére - mint egy és ugyanazon kultúrközösség tagjai, 
egymás szerepét kölcsönösen megértve és méltányolva egymásra találnak. 

A népiségnek általában és a népies dalformának konkrétan van egy olyan, széles körben 
elterjedt, romantikus és polgári értelmezése, hogy egy hosszadalmas demokratizálódási 
folyamat végpontját, beteljesülését kell látni benne, és a polgár mint a nép tagja emelődik 
be általa az egyetemes művelődésbe, emancipálódik szellemileg, kulturálisan. Magának 
Petőfinek az ars poeticái megnyilatkozásai is ebbe az irányba mutatnak. Bár az igazság 
egyik - igaz, kisebbik - fele talán ebből a megfogalmazásból is kitűnik, megvan ennek a 
magyarázatnak az a gyengéje, hogy arisztokrata-, értsd: humanistaellenes, hogy a felvilá
gosodás ideológiájába bezárkózva, elfedi maga elől azt a tágabb, átfogóbb látókört, amelyet 
az újkori humanizmus félévezredes története biztosít, és amelynek a polgári társadalom két 
évszázados intermezzóján (vagy talán jobb azt mondani: interludiumán)túl a jövőbe mutató 
szellemi-kultúrtörténeti távlata van. Félreértés azt gondolni, hogy az a népiség, amely Petőfi 
életmüvét ugyan szokatlan mértékben hatja át, de amelynek Goethe és Puskin életművében 
is igen jelentős szerepe van, nem arisztokratikus, humanista kezdeményezésből, a huma
nista egyetemesség eszméjéből fakad, és a polgárnak kellene azt az arisztokratikus kultúra 
képviselőiből kikényszerítenie. 

Petőfi nem lenne Petőfi, teljesítményének kiválósága révén Puskinhoz és Goethéhez 
hasonlítható nagyság, ha holmi, magát mindenáron elismertetni kívánó népfiként kellene 
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rátekintenünk, ha pusztán a társadalmi igazságosság bajnoka volna, és ihlete nem az igazság 
szentségéből, az emelkedett lélek, a teljes egészében szellemi lény végső soron vallásos 
áhítatából fakadna. A saját törekvéseiről beszélő Petőfi azért nem tudja magát meghatároz
ni, mert számára népiség és szentség, népiség és igazság összetartozása annyira természetes, 
hogy kijelentéseinek előföltételét - amint az illik is hozzá - elfelejti tételesen számba venni. 
Akik műveinek naiv, önfeledt olvasói, többnyire értik, és anélkül, hogy tudnának róla, a 
bűvkörébe kerülnek. Akik viszont arra érzik magukat hivatottnak, hogy ítéletet mondjanak 
róla, akik tételes megállapításokat tesznek vele kapcsolatban, a népiséggel szorosan össze
forrott igazságot többnyire nem képesek megragadni, és annál kevésbé sikerül ez nekik, 
mert a titkaikat nem könnyen kiadó legnagyobbaktól eltekintve, az élet közhelyeinek 
szintjén általában nem kapcsolódik e két tényező össze. 

Horváth János legtöbbet vitatott, legtöbb értetlenséget kiváltó és a félremagyarázásoknak 
leginkább áldozatul eső fogalma a szerepjátszás problémája. Miután felfogásában a műköltő 
által írt népies dal, a népi figurákat megformáló zsáner- vagy a helyzetdal is egyaránt a 
szerepjátszás eredménye, a fejlődésrajznak a Petőfi népdalait és zsanéréit oly sokra tartó 
írója egészen nyilvánvalóan nem kíván neki leértékelő vagy elmarasztaló jelentést tulajdo
nítani. Fölmerül tehát a kérdés, mi szüksége van erre a nehezen kezelhető, annyira kényes 
fogalomra, amely könnyen, alkalmazójának akarata ellenére is rásüti klasszikusunkra a 
kétszínű alakoskodás, az ostoba, szellemtelen magamutogatás bélyegét. Miért mutatja 
magát Petőfi lépten-nyomon a nép egyszerű fiának, egynek a nép közül, ha nem az? Miért 
színészi képességeit csillogtatja az, aki végül is a költői hivatást választotta, vagy miért egy 
színészinek mondható erényéért kell csodálnunk azt, aki vitán felül ízig-vérig költő? Az 
egyetlen kielégítő magyarázat, hogy az általa kidolgozott fogalommal Horváth János 
klasszikusunk polgári, emancipatorikus értelmezése ellen védekezik, azt a bonyolult poé
tikaijátékot, a mesterségbeli trükköknek azt a végtelen sorát igyekszik minél pontosabban, 
hitelesebben bemutatni, amelyre a müköltő vállalkozni kénytelen, ha egyszerűnek akar 
mutatkozni, illetve ha egyszerűségét modern olvasója számára méltán érdekessé, figyelem
re méltóvá, valóban jelentőssé akarja tenni. Állításainak, érvelésének félreérthetőségét 
viszont az okozza, hogy a nemzeti klasszikus arisztokratikus-humanista szerepét nem 
közvetlenül, hanem közvetve, a polgári, emancipatorikus szerep tagadásával állítja. A pol
gári kor problémaállapotához igazodó tudomány készteti erre, amely a szellem, a kultúra 
arisztokratikus jelenségét csak polgári vetületeiben, poétikai, pszichológiai lenyomataiban 
képes megragadni, amely a kagylóról jobb híján mészváza alapján ítél. A Petőfi-könyv 
szellemtörténeti módszert alkalmazó szerzőjének nincs módja beszélni arról a konkrét 
szellemi folyamatról, amelynek során az arisztokratikusán hangolt humanista a Sínai-hegy 
csúcsán égő csipkebokor magaslatára emelkedik, hogy onnan alászállva népét Istenhez 
vezesse, a néppel a kultúrtörténeti léttapasztalás kultúrközösség-teremtő élményét megis
mertesse. Ehelyett mintegy kizárásos alapon arról beszél, hogy Petőfi nem részeges 
nőcsábász, nem bohém diák, nem szamáron ülő juhász vagy egyáltalán nem a nép egyszerű 
fia, nem az emancipálódás vágyában égő polgár. Miután azonban nem találja annak módját, 
hogy megmondja, mi is, az a megtévesztő látszat adódik, hogy a költőben valamiféle 
átváltozómüvészt, esetleg kóklert kell látnunk, aminek annak idején az önérzetes öreg 
Petrovics volt hajlamos fiát gondolni, vagy jó esetben a mesterségbeli fogások ügyes kezű 
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művelőjét tiszteljük benne, ami a polgárban persze elismerést kelt, de ami Petőfi prófétai 
költészetéhez mégsem méltó, és ami - teljesen nyilvánvalóan - Horváth Jánost sem elégíti ki. 

A szerepjátszás tökéletes ellenpárjának mutatkozik a könyv fogalmi rendszerében a 
szabad személyesség, a szabad lírai realizmus fogalma. Ha nagyon leegyszerűsítve fogal
mazunk, a költőnek önmagával és világával való tökéletes azonosulási hajlamát, illetve 
annak örvendetes eredményét jelenti. Míg a szerepjátszás mozzanata a pályakezdés, az 
önálló hang keresésének időszakában áll előtérben, a személyesség - anélkül, hogy az 
előbbi megszűnne, vagy Petőfinek a személyességre való hajlama nem lett volna kimutat
ható már korábbi műveiben is - az érett költő teremtette világot uralja. Róla a szerző így 
ír: „Neki a politikai gondolat nem lehetett múló lírai inger, mert nem egyéb saját egyénisége 
legősibb tulajdonságának, a szabad személyességnek eszmévé tisztulásánál. Petőfi most 
válik ugyan igazán politikai költővé; de neki a politika nem alkalomszerű lírai téma, mint 
sok más politikai költőnek, sőt nem is csak időhöz kötött élmény, hanem legszemélyesebb 
lírai megnyilatkozása a maga valójának, igazi önkifejezés, egyenes, csak eszmeivé közve
tített folytatása naivabb évei jellemlírájának, előfutári fontosságukat csak most igazán 
eláruló önarcképeinek. Nem múló tünet, hanem fejlődésbeli beteljesedés. Innen a politikai 
gondolatnak olyan rendkívüli hatalma a Felhők utáni lírájában, hogy még a hamarosan 
fellépő vetélytárs, a nagy, az első-utolsó, igazi szerelem sem képes háttérbe szorítani, sőt 
annak természetes lefolyása, lírai kiélése után korlátlan uralomra tesz szert, s a cselekvő 
ösztönt, melyet életjellemül s emberi végzetül oltott a sors a csecsemő vérébe, eljuttatja a 
cselekvő halál megrendítő végpontjáig." 

Közvetlenül ide tartozik Horváth János Petőfi-könyvének egy másik, alapvető jelentő
ségű kitétele: „Petőfi nagy elődeinek ihlete a kedélyi életnek csak egy-két kiváltságos 
jelenségére szorítkozik, a többit kifejezetlenül hagyja. Érzelmi életök a valóságban sokkal 
gazdagabb és változatosabb volt, mint költészetükben, de eseményei és állapotai közül csak 
kevésnek volt meg ihlet-erejű kifejezés-vágy a; csak azoknak, melyek sűrűbben ismétlőd
vén, egész életükön át egyénileg állandók maradtak. Petőfi ihlete ezzel szemben a folytonos, 
teljes önkifejezés ösztöne; minden pillanatának lírai készsége, kedély életének egyidejű 
szóba-másolása. Elődei ideális kedélykorlátozása után az ő fellépte szabad lírai realizmust 
jelent. Nála nem is beszélhetünk csak egyféle hangulatról, hanem igen sokféle lelkiállapot 
és kedvjelenség alkalmi megnyilatkozásáról... Tudvalévő, hogy Petőfi, kinek egész költé
szetét elsősorban cselekvő természete jellemzi, szinte örökös hullámzásban él az érzelmi 
élet végletei között: a cselekvő, kifelé ható líraiság nagyobb izgalmai után el-elpihen, 
viszont merengő nyugalmából váratlanul cselekvő végletekbe riad át. Dévaj életkedv és 
méla halálvágy, embergyűlölet és apostoli eltökéltség, szerelmi boldogság és borongó 
sejtelem oly szomszédi közelségből lesik, váltják lelkében egymást, mint vihar és szélcsend, 
ború és derű a nagy természetben. Fejlődése menetében egész nagy korszakok követik így 
egymást az ellentét, sőt ellenhatás színeiben, de kisebb időközök, sőt pillanatok ihlet-vilá
gában, gyakran egyazon költeményében is az átriadások ösztön-elvére ismerünk." 

Vajon miért válik Petőfinél legalábbis elvileg minden hangulati rezdülés értékesíthetővé, 
szellemileg nevezetessé, és vajon mi az oka, hogy nem kevésbé nagy elődeinek csak 
bizonyos élménytípusai érdemesültek a költői értékesítésre, voltak alkalmasak arra, hogy 
a költőt az ihlet magaslataira emeljék? Akár azt tételezzük fel, hogy Petőfi - elődeihez 
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képest - igénytelenebb lett volna költői tárgya, témái tekintetében, akár azt gondoljuk, hogy 
az ő élményvilága nagy átlagát tekintve emelkedettebb, költőibb lett volna a Berzsenyiénél, 
a Vörösmartyénál, képtelen eredményre jutunk. Úgynevezett lírai realizmusa nem ezekből 
a képtelen eshetőségekből, hanem abból a valóságos kultúrtörténeti tényből fakadt, hogy 
az újkori humanizmusnak a múlt század közepén bekövetkező nagy szemléletváltása: a 
polgári világ személytelen, intézményes megszervezésével kísérletező nyugati humaniz
mus erőfeszítésének föladása következtében az igazságképviselet kultúrközösség-teremtő 
élményét, a magyar kultúra ezen sajátosságát megszólaltató Petőfi személye, a szellem által 
megszállt, az ihlet magaslatára emelt egyénisége ezen élmény prófétai közvetítőjévé vált, 
csodálatos módon, tulajdonságai eredeti, egyébként való átlagosságának, hétköznapiságá-
nak dacára költészettel, szellemmel és igazsággal telítődött, a szó szoros értelmében 
megszentelődött. Petőfi egész költészete ennek a csodának a fényében ragyog, annak 
élménye, tudata hatja át, és az a szilárd meggyőződés, hogy a megrendítő színeváltozás jó 
híre közvetlenül minden magyar embernek és általában minden jó embernek szól, hogy 
abból kívánsága szerint bárki bármikor részesülhet. Bármily kiváló és bármennyire csodá
latra méltó az elődök teljesítménye, ők csak a régóta készülődő nagy esemény előhírnökei, 
akik a vele beköszöntő új koron értelemszerűen kívül maradnak. 

A kultúrközösség egységélményét kifejező költészet természetes sajátossága a közéle-
tiség, a politikai ihlet. Horváth Jánosnak a Petőfi-irodalom legtöbb művelőjével szemben 
abban tökéletesen igaza van, hogy Petőfi politikafelfogása merőben különbözik a polgári 
kor politikai elméletétől és gyakorlatától, sőt bátran állíthatjuk, hogy olyan politika, 
amelyről ő a szó legnemesebb és legkomolyabb értelmében - a nem e világi igazság 
valóságáról és érvényesítendöségéről meggyőződve - álmodott, eddig még nemigen volt. 
De azt is, hogy a kultúrtörténet legkiválóbb közéleti teljesítményeiben - Dávid és Salamon 
királyságában, Periklész demokráciájában, a müveit világot a jog emberies elveivel egybe
fogni törekvő római birodalomban, a kereszténység által keresett Isten államában, a 
Mediciek arisztokratikus köztársaságában - ez az álom, a kultúrtörténet beteljesülésének 
üdvtörténeti távlata munkált. Az irodalomtörténész tehát helyesen jár ugyan el, amikor 
Petőfi politikai törekvéseit a kor politikai irányzataitól megkülönbözteti, de mégis - pusztán 
esztétikai, műértelmezői szempontból nézve is-téved, amikor politikai jellegüket kétségbe 
vonja, amikor a politikát kora reálpolitikájával azonosítja, amikor a higgadt tudós szerepébe 
kényszerítve magát, elhatárolódik a Petőfi életmüvében feltáruló kultúrtörténeti távlatoktól. 
Indokoltan emeli ki, hogy a politika e rendkívüli költőnél igazi önkifejezés, naivabb évei 
jellemlírájának eszmévé közvetített folytatása, de téved, amikor kétségbe vonja, hogy a 
politikának ilyennek kell lennie, vagy kishitűen kételkedik abban, hogy a politika lehet igazi 
önkifejezés, a személyiség szentek szentjéből is fakadhat. 

A humanista, az arisztokratikus beállítottságú költő világosan látja azt, amit a nem 
kevésbé humanista és nem kevésbé arisztokratikus beállítottságú, de a polgári világ fogalmi 
korlátaival számot vető tudósnak nincs módja olyan világosan kifejezni: a közélet irányát 
megszabó elveket annak kell megadnia, aki igaz emberként szemét a nem e világból 
származó, de azt értelmessé tenni egyedül képes igazságra függeszti, és a polgár akkor 
felelhet meg feladatának, lehet a közélet méltó résztvevője, ha ezeket az elveket elfogadja, 
és következetes, kifogástalan érvényesítésükön fáradozik. Petőfi Horváth János által okkal 
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hangoztatott cselekvő ösztöne abból fakadt, hogy a kultúrtörténet végpontját belátó gon
dolkodóként és annak élménnyé emelésére, megtapasztalására hivatott lírikusként nem 
érezte feladatának a hozzájuk vezető út hosszúságát és buktatóit mérlegelni, és számára -
az övé volt a nagyobb igazság - az igazság föltétlensége, és nem jelenbeli részleges 
gátoltsága volt a fontos. Az a kitétel, hogy ezt az ösztönt életjellemül s emberi végzetül 
oltotta volna a sors a költő vérébe, életrajziságában, tényszerűségében bármennyire igaz, 
túl romantikusan, azaz túl polgárian hangzik. Petőfi mindig tudta, milyen rendkívüli 
ajándékkal látta őt el az isteni kegyelem, mindig büszke volt rá, és többnyire igen boldog 
volt tőle. Az a föltételezés, hogy ez az ajándék végzetesen kétértelmű, csalfa lett volna, a 
bőkezű istenek irigységéről is árulkodó, akik a másik kezükkel visszaveszik azt, amit az 
egyikkel adtak, a görög sorstragédiának a romantika által megújított világát idézi. A prófé
táló költő azonban a világ jelenbeli elfogadhatatlan állapotát ábrázolni hivatott időnkénti 
vadromantikus megnyilatkozásai mellett a bibliai hagyomány, a keresztény üdvtörténet 
vonzáskörében élt, gondolkodott, és mindig képes volt érzékelni, hogy tragikusan heves 
sodrású, tragikusan rövid élete nem értelmetlenül szakad meg, hanem csodálatosan gyorsan 
teljesedik ki, éri el értelmes végpontját. 

De hogyan fér meg Petőfi szabad személyessége, szabad lírai realizmusa szerepjátszá
sával, illetve ez hogyan tételezi fel amazt? Lehet valaki egyszerre érzelmeinek, hangula
tainak közvetlen áradását szabadon engedő és egyben szerepekhez igazodó, mintákat 
követő ember? Azt kell mondani, lehet, sőt nem túlzás azt állítani, a kettő csak együtt 
lehetséges. Föltéve, ha nem ragaszkodunk ahhoz a szentimentális és romantikus konvenci
óhoz, amely szerint az őszinteség és a közvetlenség, a nyíltszívűség és az igazságban élés 
az ember természetes, magától adódó, mintegy ajándékba kapott tulajdonsága, ha nem 
tartjuk az embert a felvilágosodás ideologikus tételéhez igazodva természeti lénynek. Ha 
hajlandóak vagyunk emlékezni az ember szellemi lény voltát szem előtt tartó humanista 
hagyományra, tudhatjuk, hogy nem a természetben, hanem kultúránkban létezünk, és ezért 
emberségünk minden alkotóeleme személyes teljesítményünk, amely annak ellenére nem 
mesterséges, művi képződmény, hogy nem az érintetlen, szűzi természetből ered, hogy nem 
személytelenül, génjeinkbe kódoltan örököltük. Amikor majd az újkori humanizmus kitűzte 
célok beteljesedéseként a szellemi ember és a polgár kultúra és civilizáció szempontjainak 
egybehangolódása mellett egymásra talál, amikor a harmonikus és gazdag emberi szemé
lyiség a kultúrhagyomány egészének hiteles értésétől fölvértezetten ezen értékek öntudatos 
és eredményes képviselőjeként léphet fel, s amikor a benne megtestesülő igazságot lénye 
legkisebb rezdüléseiben is látható erőfeszítések nélkül, szakadatlanul sugározza világában, 
akkor egyáltalán nem lesz problematikus szerepbetöltés és személyes közvetlenség egy-
mozzanatúsága. 

Tudjuk természetesen, hogy Petőfi nem ebben a korban élt, mint ahogy még mi, másfél 
évszázad elteltével sem abban a korban élünk. De anélkül, hogy e kultúrtörténeti tényállás
ról megfeledkezett volna, a korabeli Európa szellemi áramlataiból és mindenekelőtt a 
magyar kultúrhagyományból jó érzékkel egy olyan késztetést vélt kiolvasni, hogy nekünk, 
magyaroknak, de az egész európai kultúrközösségnek elemi érdeke fűződik ezen, ki tudja, 
mely eljövendő században beteljesülő ígéret édes ízének jelenbeli megkóstolásához, egy 
majdani állapot alkotó, új szellemi erőket felhalmozó megálmodásához. Ezért magától 
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értetődően feladatának megoldását a kor lehetőségeihez szabta. Ahelyett, hogy tehetetlenül, 
romantikus módjára eszmény és valóság fájdalmas elszakítottságára panaszkodott volna, 
mint a jó színész vagy a jó rendező, arra törekedett, hogy az általa keltett illúzió tökéletes 
legyen. így talán még Berzsenyihez és Vörösmartyhoz, ezen ugyancsak magyar típusú 
szellemi nagyságokhoz képest is visszalépve, lemondott arról, hogy a kultúrtörténet para
dox problémáit reflexíven megélő gondolkodóként, valamiféle magyar Faustként mutat
kozzon. Petőfi szabad személyessége, érzelmeinek, hangulatainak szabad áradása tehát a 
legkisebb mértékben sem a gondolatok és a problémák híján lévő embernek a természetes 
állapota, hanem tudatos, programszerű szerepvállalás eredménye, a humanizmus jövőbeli, 
a polgári kor lezárultát követő megújításának záloga. Nemzeti klasszikusunk tudatosan 
lemond valamiről, megtilt magának valamit, rendkívüli szellemi erőfeszítések árán megta
gadja magától a szellem intellektualizált, az ész által közvetített formáját, hogy önmegtar
tóztatása révén annak tulajdonképpeni, tiszta forrásához jusson el, juttasson el bennünket. 
Szerepjátszás ez? Igen, mert semmiképpen sem „természetes" romantikus önkifejezés, és 
nem is a Petőfi által ismert és elismert humanista emberideál megvalósulása, de semmikép
pen sem mímeskedés, hanem színtiszta költészet. 

Ennek belátása azonban akkor válik lehetségessé, ha nem a német líraelmélet és nem a 
német költői gyakorlat felől közeledünk e költői teljesítményhez, ha nem az érzelmek és a 
hangulatok közvetlen áradásában keressük a költészetet, és ha nem nyugszunk bele abba, 
hogy - eljárásunk fogyatékosságát jelezve - a szerepjátszás mozzanata amattól zavaróan 
elválik. Akkor járunk el helyesen, ha az önkifejezés gyönyörűségébe belefeledkező polgári 
(romantikus) lírikus maszkja mögött fölfedezzük a nemzeti kultúrájának szellemét megidé
ző humanistát. Igaz, Petőfi szerepet játszik, programszerűen belehelyezkedik egy, a költé
szet számára általa fölfedezett, de a magyar társadalomban a múlt század közepére teljes 
mértékben kialakult szerepbe, amelyet minden bizonnyal a leghitelesebben az Alföld 
önérzetes, de különösebb egyenlősítő, forradalmi indulatoktól nem fűtött parasztpolgárai 
játszottak, s amelynek ihletője az az élmény volt, hogy minden ember Isten rendelése szerint 
egyforma, és ez annyira így van, hogy annak zavartalan kiélése érdekében nem is szükséges 
a magukat a polgárnál ostoba módon többre tartó nemeseket és arisztokratákat egy fejjel 
megkurtítani. E parasztpolgári világ, társadalmi szerepét cáfolva, nem polgári és nem 
paraszti, hanem a rendi társadalomban elfoglalt szabad státusából adódóan tulajdonképpen 
arisztokratikus beállítottságú volt, és már-már a homéroszi világ derűjével, problémátlan-
ságával és naivitásával egyesítette magában a szellemi és a gyakorlati, a kulturális és a 
civilizációs, az arisztokratikus és a polgári beállítottságot. Mindezt persze önmagában véve 
szórakoztató különlegességnek tekinthetnénk, amelyet a sors szeszélyes fordulatai, a 
történelem minket különösen próbára tevő viszontagságai alakítottak ki, ha mi, magyarok 
nem tudnánk, hogy mindaz, ami velünk történt - a középkori magyar állam széthullása, a 
törökvész és ugyanakkor az arisztokratikus osztályok, a rendiség fönnmaradása, a nemzeti 
önrendelkezés igényének e lehetőségekhez szabott fenntartása - az „bűneink miatt", azaz 
érdemeink szerint, Isten bölcs akaratából, kultúránk eleve adott sajátosságainak következ
ményeként történt. Mindezt, tudjuk, Petőfi is így gondolta, és nyilván azért jutott arra a 
belátásra, hogy tövéig visszametszett kultúránk legjobb, leghitelesebb kifejeződését ismerje 
fel e parasztpolgári világban. 
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Petőfi nem annak a humanistának a problémáját, érzéseit, gondolatait fejezi ki, aki 
költészetében e parasztpolgári világba való belehelyezkedése révén kultúránknak az euró
pai szellemi látóhatáron nélkülözhetetlen tapasztalatátjuttatja szóhoz. És nem is önmagá
nak mint származását tekintve e parasztpolgárok egyikének a gondolkodás- és érzésmódját 
ábrázolja. Ehelyett arra készteti magát, hogy ezen beállítottság tökéletes lírai átélése, 
megjelenítése révén betöltse humanista hivatását, minden ember számára érzékelhetővé 
tegye, milyen csodálatos, felszabadító élmény az emberlét problémáinak kiegyenlíthetősé
géről megbizonyosodni. Petőfi nem oldhatta meg azt a feladatot, amelynek megoldása a 
kultúrtörténet jövendő szakaszán várható, nem foghatta át az egyetemes emberi kultúrának 
a történelemben feltáruló összes kérdéseit, de szerepét azzal is betöltötte, hogy élő valósá
gában megjelenítette, ihletett személyes átélésével előadta, eljátszotta e parasztpolgári világ 
kultúrtörténeti szimbólumértékü szubkultúráját. Amikor szubkultúrát mondunk, nemcsak 
a népdalra, a népies müdalra vagy általában a mindenki számára könnyen elsajátítható 
dalformára gondolunk, hanem a rigmusoknak, a pohárköszöntöknek, az ízes szólásformák
nak a retorikus alakzatokkal díszített és a szónokiasság szellemétől, a közszereplés, a 
mulattatás, a társas együttlét legkülönbözőbb helyzeteitől ihletett azon megnyilatkozási 
rendszerére is, amely e világot annyira jellemzi. Arra az „ami a szívemen, a számon" 
beállítottságra, amelyben a beszélés folytonosságának fenntartása, a teljes és közvetlen 
személyes jelenlét percről percre megújuló bizonyítása és a kultúra (e sajátos szubkultúra) 
képviseletére, művelésére való hajlandóság és képesség kinyilvánítása egymást kölcsönö
sen föltételezve mutatkozik meg. Petőfi lírai énje, a szellemi szerepvállalását betöltő 
humanista problématudata szinte soha nincs egyedül, szinte soha nem hallja önmagának a 
lélek mélyéről feltörő hangját, hanem teljes egészében a társas szóbeli megnyilatkozás 
közegében fogant, szakadatlanul annak reflexeit, figuráit, mintáit alkalmazza a legteljesebb 
elevenséggel, a teljes szabadság, a tökéletes otthonlét élményével. 

A mítosz nem mese, nem önkényes kitalálás vagy - egészen nyersen fogalmazva - nem 
hazugság, hanem szent dolog, benne az isteni mutatkozik meg. De a mítosz nem is a 
mindenható és az ember világbeli életének értelmét biztosító, a kultúrtörténet rendjét 
megszabó egy igaz Isten közvetlen, személyes megnyilatkozása. A parasztpolgári világgal 
közösséget vállaló Petőfi, aki nem egy sajátosan karakteres környezettel, hanem a magyar
ságnak ebben a közegben megtestesülő mítoszával azonosul, annak az ódiumát, annak a 
távolságnak a szellemi terhét is magára vállalja, amely a magyarság mítoszát az egyetemes 
kultúrtörténet áramába bekapcsolódás magasabb rendű állapotától elválasztja. Szerepe 
abban az értelemben volt prófétai vagy apostoli, hogy ezt az addig mítosza boldog 
öntudatlanságában élő népet az egy igaz Istenhez vezető útra állította. Egyébként nemcsak 
neki, de 1848-49-nek is ez volt az értelme, és az a szép az egészben, hogy a költő és kora 
tökéletesen megfelelt egymásnak. 

Kétségtelen, hogy a pálya első részében, Horváth János megjelölése szerint a lírai 
szerepjátszás korában, Petőfi még nem lényegült át a magyar mítosz megszólaltatójává, 
egyelőre inkább e világ kuriozitása, különössége vonzotta. Azt is meg kell mondani, hogy 
az átlényegülést követően, a második, nagyobb szakaszban, Horváth János szóhasználata 
szerint a lírai személyesség korában éppen azért, mert átlényegült, mert a személyes 
önkifejezés látszatát vállalja, szó sem lehet arról, hogy a magyar világnak önnön mítoszába 
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feledkezését tudatosítaná, bírálná. Az azonosulás tökéletességének bizonyítékaként és a 
lírai hitel zálogaként ugyanis nem lát számottevő távolságot e világ és saját humanizmusa, 
prófétai hivatása és apostoli küldetése között. Aki ebből arra következtet, hogy Petőfi a 
látszatok foglya lett volna, és részlegesen megrekedt volna a szellemileg elszigetelt hely
zetben lévő magyarságban, az nem tudja, mi a hit, mi a kultúrtörténet, az az emberi dolgok 
alakulását - eléggé nem kárhoztatható módon - csak élőregyártott halott elméletek alapján 
képes elképzelni. Ami a hitet illeti, a Mózes korabeli zsidóság és az egy igaz Isten között 
sem volt kisebb a távolság, mint a mi esetünkben, és Mózes csak azért nem adta fel az 
igazság ügyét, mert hitt a zsidóságban. Ami pedig a kultúrtörténet igazságát illeti, a próféták 
is lépésről lépésre, számos keserű tapasztalás révén, a megrendítő történelmi megrázkód
tatásokban való személyes részvétel árán következtették ki Isten egyáltalán nem könnyen 
kifürkészhető útját. Petőfi nem tévedett, azt tette, amit kellett, vezette népét a kultúrtörténeti 
tapasztalatszerzés útján, és ez akkor is így van, ha a nép korántsem mindig, mindenben 
követte, ha gyakorlati útmutatásai a civilizáció bábeli viszonyai között nem is mindig voltak 
megfogadhatóak, s ha testi valóságában őt magát is elnyelte a népét a szellem napvilágától 
egyelőre elválasztó szakadék. 

Horváth János, a maga illetékességét józan belátásból a nemzeti klasszika kérdéseinek 
tisztázására korlátozó irodalomtörténész úgy találja, hogy a prófétáló költő elragadtatott-
sága a magyar népjellemtől elszakad, és legalábbis bizonyos jegy eit zavaróaknak, az életmű 
egységét megbontóaknak, esztétikai kisiklásokat előidézőeknek tartja. Ami esztétikai íté
leteit illeti, többnyire rájuk bízhatjuk magunkat. Szinte mindig meggyőzően, elfogulatlanul 
érvel azzal kapcsolatban, hogy a költői megoldásokban mi mennyire tekinthető telitalálat
nak, mi jelenti gyöngébb oldalát e rendkívüli életműnek. (Az apostollal kapcsolatban ugyan 
nincs igaza, bár tévesét ott sem állít, csupán a mű kétségtelen hiányosságait - egy 
szándékosan elnagyolt „librettó" könnyen kifogásolható fogyatékosságait - állítja indoko
latlanul előtérbe, és a művet szervező elemet, a rendkívüli nyelvi erőt, a szenvedélyes 
sodrású gondolati ihletet mellékesen, mintegy zárójeles megjegyzésként közli.) 

Horváth Jánostól ugyan idegen a nemzeti karakter romantikus bálványozása, látóköré
nek a tudományos követelmény jegyében való lehatárolódása miatt nem talál igazán 
fogódzót Petőfi általa is elismert humanista ihletének kifejtésére és méltatására. Bár 
nyilvánvalóan és indokoltan a nemzeti klasszika hangját megteremtő Petőfi géniuszát az 
annak klasszicizálására, egyenetlenségeitől megszabadítására vállalkozó Arany Jánosénál 
(minden elismerése mellett) többre tartja, mégis mivel bezárja magát a klasszika problé
máiba, Petőfi-fejlödésrajza - a költő egyéniségének elismerése ellenére is - úgy fogható 
fel, mint annak módszeres sorravétele, mi hogyan lenne kiigazítható, kiteljesíthető a 
lehetőségeivel tudatosan számot vető klasszikán belül. Az irodalomtörténész az általa tudós 
alapossággal és lényegét tekintve kifogástalan ítélőképességgel elemzett életművet befeje
zetlennek tartja, mert mintegy azt szeretné, ha Petőfi, a lánglelkű költő maga klasszicizálná 
saját stílusát. Az életmű kétségtelen jövőre nyitottsága azonban nem a költő számára 
biológiailag elérhető közvetlen jövőt, a század második felét jelenti, hanem váteszhez illően 
a távolabbit, talán Ady korát vagy azt a kort, amelynek még mi is előtte állunk. Horváth 
János nem akarja tudomásul venni azt a még az ő korában is leküzdhetetlen szakadékot, 
amely Petőfi alkotásait a nemzet majdani önmagára találásától elválasztja, és feladatának 
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- a maga nemében tiszteletre méltóan - azt tartja, hogy kora magyarságával együtt minden 
tőle telhetőt megtegyen mélységének csökkentése érdekében. 

Nagyon kockázatos művészi alkotások esetében az esztétikai megítélés jelentőségét 
leértékelni, és formátlan indulatok, ideologikus elfogultságok kedvéért egyáltalán nem is 
szabad. Mégis azt kell mondani, a fejlődésrajz szerzője időről időre túl tanárosnak, túl 
pedánsnak mutatkozik, mintha nem venné észre, hogy ebben az életműben az esztétikai 
megformáltság időnkénti fogyatékosságai ellenére ihletett szellemi magaslatokon moz
gunk. Petőfinek ebben az értelemben, mondhatni, mindent szabad, de persze csak Petőfinek 
szabad mindent. Neki bizonyos formátlanságokat, nyerseségeket tudnunk kell megbocsá-
tanunk. Az azonban igen helyes, ha a dolgokat a nevükön nevezzük, és nem magyarázunk 
bele ott értékeket a szövegbe, ahol ilyesmiről nincs szó. 

Különösen a pálya két szakaszára vonatkozik ez: egyfelől a Felhők és a Cipruslombok 
ciklusokra, amelyeket mint a korább említett két nagy korszak közötti átmenetet Horváth 
János A lírai személyesség forrongása címszó alatt hoz, másfelől az 1848 márciusától 
kezdődő szakaszra, amelyet a pálya - véleménye szerinti - lezáratlanságára utalva egy 
újabb átmeneti szakasznak fog fel, és A cselekvés izgalmai között címmel tárgyal. Elisme
rendő, hogy a különböző elfogultságokkal vagy a nagy költő iránti föltétlen, de gondolat-
talan áhítattól tartózkodva e műveket tényleges esztétikai értékükre igyekszik leszállítani. 
Kár viszont, hogy a már említett okokból nem ismeri fel az életmű egészén belüli sajátos 
jelentőségüket. így a Felhők és a Cipruslombok esetében túlhangsúlyozza az önálló költői 
megszólalását kereső fiatalember gyötrő élményhiányának magánjellegű és az életkor 
vegetatív mozzanatához kötődő szempontját. Jól megragadható az is, hogy túlértékeli a 
személyességhez fordulás jelenségét, és a költői önarcképét tudatosan építő lírikusról 
elhiszi, hogy korábbi szerepjátszásával felhagyva most már tényleg a saját alanyiságát 
kifejezve fog megszólalni. Nem érti, hogy Petőfi itt szánja rá és készíti fel magát arra a 
prófétai szerepre, amelyet humanista hivatástudatától vezetetten ettől kezdve tölt be teljes 
értékűen, s amelynek rettenetét, üstökösszerű felröppenését és gyors kihunyását e látszólag 
naiv és gyanútlan álmodozó minden idegszálával érzi. Hogy ez a valóban vallomásos 
fogantatásúnak lenni akaró ciklus miért nem teremthetett kiemelkedően jelentős értékeket, 
arról már szóltunk. Ami utolsó évének jelentős részükben agitatív, vagy ahogy régebben, 
helyesebben mondták, izgató, a harc gyakorlati igényei szerint mozgósító, a megélt 
események közvetlen közelében maradó, azokat személyesen, művészileg kellőképpen 
megemelni talán nem mindig tudó verseit illeti, látnunk kell, hogy a népe kultúrközössé-
gének élményét és annak minden nép számára valóságát teljes erővel megélő költő zseniális 
eszméjének föladása, elárulása és meggyalázása nélkül nem tartózkodhat az elragadtatott-
ságnak tetteiben, a gyakorlatban való kinyilvánításától, holott mint ép elméjű és ép érzésű 
ember, tudhatja, ezen eszmék érvényesítésének ideje még nem jött el, mellettük még csak 
tanúságot tehet, csak a vértanúságot vállalhatja. Ugyanakkor arról is meggyőződhettünk, 
hogy az ő költészete nem az a költészet, amely a vesztes csatában bekövetkező mártírhalál 
lírai megjelenítésében lenne hivatott elmerülni, s amely ilyen úton aknázná ki a szűkebb 
értelemben vett esztétikai lehetőség teljességét. Itt ismét érzékelhetjük, hogy a cél nála 
nagyobb, mint az iskolás értelemben vett esztétikai, mint amit pusztán formailag kiegyen
súlyozott művek alkotásával szokás mérni. 
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Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk egyebek között republikánus, királyellenes, 
a forradalmi terror képeitől és indulataitól áthatott verseit. Hiszen ezek az érzelmek sem az 
általa megemelt, a nemzet képviselőjévé tett parasztpolgári beállítottsággal, sem magával 
a humanista szerepvállalással nem egyeztethetők össze. De nem indokolja őket a közvetlen 
gyakorlati helyzet, illetve annak - az elvekre tekintet nélküli - megoldására törekvés sem. 
A bennük megnyilvánuló elragadtatottságot egyedül a kultúrtörténeti céllal való tökéletes 
azonosulás és az akadályok leküzdésének beláthatatlan távolságára, a már többször emle
getett szakadékra rádöbbenés magyarázza, annak megsejtése, hogy bár a magyar kultúrmí-
tosz mindenki számára szól, a magyarság saját látókörén belül maradva, e mítosz intellek
tuális megközelíthetőségének biztosítása, az európai kultúrközösségbe beillesztettségének 
a józan ész fényében való megvilágítása nélkül nem lehet képes az egyetemes kultúrtörté
neti cél elérésére. Petőfi tehát és 1848-49 nem emeli ki a magyar nemzettudatot szellemi 
önmagára állítottságából (azt majd Ady és a Nyugat-mozgalom teszi), de nem is hagyja 
meg a nemzetet az önmagával való megelégedettség állapotában: a magyarságmítosznak a 
kultúrtörténeti folyamatba bevonása, szentségének felmutatása révén a kultúrközösséggel 
drámaian megéleti a rá váró feladatok nyomasztó beláthatatlanságát. 

Ádám Fejér 
JÁNOS HORVÁTH ET UNE IMAGE MODERNE DE PETŐFI 

Quoique ce ne fűt pas á János Horváth d'avoir le dernier mot au sujet de 1'oeuvre de Petőfi, les recherches 
doivent étre basées sur sa conception bien solide. Apparemment ce n'est pas son étroitesse d'horizon qui nécessite 
une nouvelle reflexion concernant l'oeuvre de Petőfi, mais ses limites de sa méthode de Geistesgeschichte. A la 
difference de celle-ci se limitant á saisir des elements de vie ou de caractére psychique i'auteur considére que les 
processus intellectuels et culturels y peuvent étre également mis ä au jour d'une maniére credible. Selon lui une 
approche dépassant les phénoménes bourgeois convient particuliérement á la representation du caractére 
aristocratique d'un Petőfi inspire ä la fois par les traditions de la culture intellectuelle hongroise et de l'humanisme 
européen. 

La spécificité de ce poéte classique ainsi que celle de la culture hongroise consiste ä considérer la reflexion et 
le comportementcomme basés sur les principes prophétiques de lamasculinité, et lasociété comme une collectivité 
culturelle, comme un peuple élu - contrairement aux modéles contemporains allemands et russes recherchant un 
équilibre bourgeoisie-aristocratie, civilisation-culture lequel est, selon la métaphore de Goethe de caractére 
feminin. Le populisme de ce Petőfi humaniste saisissant les caractéristiques principales de notre culture est 
essentiellement aristocratique. II exprime la situation, l'état d'áme non pas d'une classe sociale, mais de notre 
société entiére, d'aprés son inspiration prophétique, en simplifiant dans une certaine mesure la situation reelle il 
représente cetté société comme une collectivité intellectuelle. C'est en suivant cetté piste que l'étude fait 
1'interpretation des concepts de F oeuvre poétique, tels les rőles, l'intimité personnelle, le réalisme lyrique et 
1'importance artistique de la poésie politique si importants dans la monographic de János Horváth. 
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