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PETŐFI-MOZAIK 

A Tankönyvkiadó által még 1974-ben kibocsátott Petőfi-mozaik c. 
tanulmánykötet a Petőfi-centenárium eseményeihez tartozik. Nemcsak 
tematikája révén, hanem elsősorban azáltal, hogy az évforduló megün-
neplésének konkrét alkalmaihoz kötődik: megemlékező tudományos 
ülésszakok anyagát gyűjti egybe. Két tanácskozás került így, a közös 
tematika okán össze: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Kara tudományos ülésszakának és a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság kecskeméti vándorgyűlésének előadásait szerkesztette Paál 
Rózsa és Wéber Antal egy kötetbe. A két ülés anyagát a kötet tematikai 
(és ezen belül kronológiai) rendbe szedve közli, s ezzel — a könyv javára 
- lemond az események formális felidézéséről. A tematikai rendezés 
fontos szempontot takar: kiemeli a törekvést, amely a kutatás szétága-
zásain belül mégis létrehoz csomópontokat. 

Tanulmánygyűjteményről, sok szerző esetében, nagyon nehéz össze-
foglalóan nyilatkozni, kivált akkor, ha a kötet már címével is vállalja a 
mozaik jelleget. A többnyire szerény terjedelmű tanulmányok részprob-
lémákat tűznek ki maguk elé, kis területeket mérnek fel: teljességre nem 
is törekedhettek, még együttesükkel sem. Céljuk nyilvánvalóan egy-egy 
lehetőség felvillantása volt, a további kutatás számára mutatni meg még 
bejárandó utakat; feltehetően a szerzők többsége ez utakat maga is be 
fogja járni. A köteten természetesen érződik az előadásoknak alkalom-
hoz kötöttsége is: terjedelmileg és tartalmilag is erősen befolyásolta a 
dolgozatokat az alkalom és a szóbeli előadás megkötöttsége. Innen 
érthető a tanulmányok sokfélesége, a tematika viszonylag szabad hul-
lámzása, a közölt tudományos (filológiai) apparátus eltérése, a terje-
delmi ingadozás, sőt néhány esetben talán az is feltehető, hogy a 
tanulmányt elsősorban az alkalom, nem pedig a téma, a tárgy váltotta 
ki: egy-két tanulmány az ünnepi alkalom összefoglaló keretei híján 
aligha kapott volna helyet a mozaikban. 

A kötet — természetesen - irodalomcentrikus. Az elnöki nyitón 
kívül benne szereplő 15 tanulmányból csak egy foglalkozik Petőfi 
szerepével történészszempontból, egy pedig nyelvészeti-stilisztikai ol-
dalról közelíti meg Petőfi újításait. Az irodalom uralkodó szerepének 
jogosságát persze kétségbevonni nem lehet, de az a tény, hogy a kötet 
egyik legjobb tanulmánya ( a Szabad Györgyé) épp a történettudomány 
területéről való, s Petőfinek nem irodalmi, hanem politikai szerepéhez 
és súlyához kíván egy fontos vitakérdés, a Petőfi—Kossuth viszony 
megvilágítása kapcsán hozzászólni, megengedi egy szerény feltevés meg-
említését: a tisztán történelmi szempontoknak nagyobb arányt kellene 
biztosítani a Petőfi-kutatásban. Hasonló igényt vet fel Szathmári István-
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nak inkább összefoglaló jellegű tanulmánya is Petó'fi korának irodalmi 
nyelvéről, Petőfi nyelvi normáiról s Petőfinek nyelvet és stílust hosszú 
időre meghatározó szerepéről: e tanulmány mellett is szívesen olvastunk 
volna egy-két konkrét nyelvi-stilisztikai elemzést. A Petőfi-jelenség meg-
értését az irodalomtudománynak ily, két oldalról való közrefogása teszi 
lehetővé s egyre gazdagabbá: ennek szélesebb alkalmazása gazdagabbá 
tette volna e kötetet is. 

A dolgozatok túlnyomó része, mint említettük, irodalmi. Ezen belül 
is uralkodó a történeti kutatás, az elemzés, az egyes művek értelmezése 
itt háttérbe szorult. Szinte azt mondhatnánk, Wéber Antalé az egyetlen 
dolgozat, melyet műelemzésnek szentelt szerzője (itt: A táblabírónak); 
a többi szerző inkább a történeti folyamatokra teszi a hangsúlyt, s a 
jelenségeket különböző viszonyrendszerekbe illesztve vizsgálja. Ezért 
kap oly nagy szerepet a környezet (pl. a baráti kör Kerényi Ferenc 
tanulmányában), a befogadás és az utóélet, a párhuzamkutatás és hatás-
vizsgálat. Jelen ismertetésünkben e két nagy témakörre próbálunk össz-
pontosítani. 

Az irodalmi kölcsönviszonyok kutatásának három útját, háromféle 
megközelítési lehetőségét mutatja be a kötet. Mezei Márta Goethével, 
Szegedy-Maszák Mihály Shelleyvel veti össze Petőfi műveit, míg Martin-
kó András a kortárs Kari Beckhez fűződő, személyes találkozással is 
megpecsételt viszonyt vizsgálja. Az első két dolgozat egyaránt tipológia 
alapján dolgozik, s nem a közvetlen átvételeket (vagy ezeknek lehetősé-
geit) keresi; tipológiájuk azonban különböző alapú. Mezei Márta az 
alkotói egyéniségek, a jellemvonások rokonságát emeli ki, s elsősorban 
ezen át közelít az egyes művekben fellelhető hasonlóságok felé, Szegedy-
-Maszák pedig a művekből kiindulva, poétikai típusokat alkalmaz, műfaji 
és ábrázoláselvi alapon. A tipológia mindkét alkalmazásának nagy elő-
nyei vannak, mindkét tanulmány a közhellyé vált irodalomtörténeti 
hagyománnyal szemben hoz újat: az első kimutatja a Goethével szem-
beni indulatos kifakadások mögött rejlő tényleges közösségeket; a má-
sik a két politikus-forradalmár költő tartalmi azonosításán lép túl, s a 
formaszervező elveknek, világképeknek, verstípusoknak viszonyán mu-
tatja be, mennyire bonyolult a közvetlenül adódó hasonlóság. A tipoló-
gia persze mindig a lehetségest kutatja: így pl. Goethe esetében még 
mindig kérdés marad, miért idegenkedett mégis Petőfi maguktól a ro-
konnak tekinthető művektől is. (Nem a magatartás indulata kérdéses 
itt, arra Mezei Márta előző, hasonló című tanulmánya megfelelt, hanem 
a művek feltűnő elhanyagolása.) Martinkó András tanulmánya egy 
életrajzi adatból bont ki eszmetörténetileg is jelentős összefüggéseket, s 
tényleges hatást tud bizonyítani. A mikrofilológiai precizitással megírt 
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tanulmány az irodalmi-lélektani hatás egyik legérdekesebb kérdését 
feszegeti: hogyan válik egy középszerű költő egy világirodalmi nagyság 
számára, nemcsak tematikai értelemben, forrássá. A német kispolgári 
radikalizmus eszméit illetően talán ott a legizgalmasabb Martinkó And-
rás feltételezése, ahol Petőfi szerelmi költészetének ideiglenes elapadá-
sát hozza ez eszmerendszerrel összefüggésbe. Ha távolabbról is, e tanul-
mányokhoz csatlakozik D. Zöldhelyi Zsuzsa orosz párhuzamokat vizs-
gáló dolgozata. Nyekraszov verses epikáját elemezve visszautasítja a 
közvetlenül (a forradalmárságból, népiségből) adódó egybeeséseket, s 
ezzel a kelet-európai verses epika különböző típusainak különfejlődé-
sére hívja fel a figyelmet. 

A másik nagy, több tanulmány által reprezentált részterület Petőfi 
utóéletéé. Fontos felhívást olvashatunk ki e csokor tanulmányból: az 
irodalmi tudat történeti változásai nyomon követhetők az alkotók 
befogadásának koronkénti módosulásain, s így az elsődleges irodalom 
története sem képzelhető el e változások feltérképezése nélkül. Külö-
nösen — szinte szemléltetéseként - alkalmas erre Petőfi életműve, 
hiszen ő volt az első országos hatású költő, akinek munkássága valóban 
nemzeti üggyé válhatott. Ezért lenne szükség művei befogadásának 
vizsgálatát a lehető legszélesebbre kiterjeszteni, s nemcsak a nagy, 
reprezentatív alkotók vallomásait, véleményeit elemezni Barta János 
utal is e szükségességre az epigon költészet kapcsán; e költők e szem-
pontból bizonyára megérdemelnének egy alaposabb elemzést is, hiszen 
az általuk közvetített (és egy torz Petőfi-képre alapozott) irodalomfel-
fogás és versnyelv még nagyon sokáig ott lappang az irodalom felszíne 
alatt. 

A kötetnek tartalmüag és terjedelmileg legjelentősebb tanulmánya a 
Barta Jánosé, mely Arany János irodalomszemléletében mutatja ki 
Petőfi hatását. Okfejtése, az egészen apró mozzanatokig kiterjedő nyo-
mozása kiváló, mély megfigyelésekben gazdag, a történeti fejlődési sor 
kimutatása mindvégig meggyőző. A dolog és a tanulmány nagy jelentő-
sége azonban megengedi néhány vitakérdés megemlítését is. A kép 
egésze ugyanis, úgy tűnik, túl közel hozza egymáshoz Petőfit és Aranyt: 
a tanulmányban használt metafora, miszerint Petőfi „vázlatait" Arany 
dolgozta volna ki „festménnyé", mintha lényeges különbségeket is 
elmosna. Arany elméleti rendszere, a kétségtelenül hatalmas Petőfi-
hatás ellenére sem közvetlenül Petőfit folytatja: legszembetűnőbb ez 
abban az ellentmondásban, mely Aranynak az organikus fejlődésre 
alapozott rendszere és a zseni-elmélet (és Petőfi zsenialitása) között 
feszül. Természetesen nincs kizárva, hogy Petőfi, ha megéri (és megírja), 
hasonló elméleti elképzeléseket ír meg, ám költészetének immanens 
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poétikája erősen elüt Arany rendszerétől (ily szempontból sem véletlen 
kettejük költészetének oly sok mély eltérése). Arany elméleti rendszere 
számára, mint ezt Barta János is írja, az irodalmi élet az elsődleges, 
Petőfi számára az egyes műalkotás. Ezért nem fér bele Petőfi egészében 
Arany rendszerébe: maga Arany is dalköltőnek fogja fel, hogy beilleszt-
hesse az organikus hagyományba, s ezzel - minden személyes ellen-
érzése mellett is — alighanem hozzájárult az epigonizmus térhódításá-
hoz. A tanulmány másik vezérgondolata, a kultúra hazatalálása egy új 
kérdés megválaszolását tenné szükségessé: meg kellene határozni, első-
sorban szociológiai (és irodalomszociológiai) szempontból, mit jelentett 
Petőfi számára a költészet szintjén, hogy a népnek kell uralkodnia a 
költészetben. 

Nagy Miklós a másik hajdani barátnak, Jókainak belső változásait, 
véleménymódosulásait elemzi igen gazdag anyagon. Fontos tényre hívja 
fel a figyelmet azzal, hogy bebizonyítja: az 50-es években Jókai szinte 
egyedül állt ki a teljes Petőfi mellett (s így implicite a forradalmárságot, 
a szertelenséget stb. is vállalta), bár talán megemlítendő lenne itt is, 
hogy e vállalás és a Petőfi-kép romantízálása (valamint a konkrétumok 
mellőzése) elsősorban a Petőfi-mítosz nagyon leegyszerűsített képéhez 
teremtett alapot. 

A kötet egyetlen, történeti szempontú műelemzését Wéber Antal 
tanulmánya adja A táblabíróról. Petőfi verses epikája valóban részletes 
elemzéseket érdemel, elsősorban az állandó újrakezdés, abbahagyás, a 
sokágú próbálkozás lendülete miatt: sokszor a minőség ingadozása is 
épp e próbálkozásból magyarázható. Wéber Antal tanulmányának mű-
faji szempontú észrevételei a legizgalmasabbak: ilyen irányú további 
vizsgálatra hív fel pl. az a mély megfigyelés, mely Az apostol és az 
irányregény kapcsolatára utal. 

A tanulmánygyűjtemény többi dolgozatára, a terjedelmi korlátok 
miatt nem térhetünk ki: itt elsősorban azokat emeltük ki, melyek 
gondolataik vagy az alkalmazott módszer révén a további kutatás szá-
mára új, termékeny szempontokat mutattak fel. Részletesebb ismerte-
tésre nem kerülhetett sor, de talán nem is lett volna rá szükség: az 
emlékülések előadásainak nyilvánossága feltehetően már a helyszínen 
megteremtette a viták, eszmecserék lehetőségét. 

MÂDAY ISTVÁN 


