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PETŐFI ÁLLOMÁSAI 

(VERSEK ÉS ELEMZÉSEK) 
(Magvető, 1976) 

Aligha lehet eléggé hangsúlyozni az ilyenfajta verselemző kötetek 
fontosságát és jelentőségét, hiszen aki valaha is próbálkozott már az 
irodalom - bármilyen jellegű - közvetítésével, nagyon pontosan tudja: 
nincs nehezebb feladat az egyes művek - de különösképpen a versek -
jelentésének, esztétikumának a magyarázatánál, valódi megértetésénél. 
Most pedig, amikor az irodalomoktatás új tantervei az eddiginél erőtel-
jesebben utalnak a műközpontúságra, nyilvánvalóan még nagyobb szük-
sége lehet tanárnak, diáknak egyaránt minél több s minél részletesebb 
verselemzésre. Nem is csak pusztán azért, hogy elfogadja, magáévá tegye 
a benne foglaltakat, de hogy összevethesse a saját versélményével, hogy 
tanulhasson tőle vagy vitatkozhassék vele, s ily módon minél gazda-
gabbá, teljesebbé tehesse a befogadás élményét. Szükség van erre még az 
olyan közérthetőnek tartott költő esetében is, mint Petőfi, éppen 
látszólagos egyszerűségének fölfejtése, hatásának megértése céljából. A 
Petőfi állomásai című vaskos kötet tehát, melyet Pándi Pál szerkesztett, 
reális igényt elégít ki, s kétségkívül jó pillanatban érkezett. Nemcsak 
azért, mert hasznos szerepet játszhat a remélhetőleg új szellemű iro-
dalomoktatásban, hanem azért is, mert — amint a szerkesztő eligazító 
utószavában utal rá — a szerzők már hasznosíthatták a megújult Petőfi-
kutatás legkorszerűbb eredményeit, vagyis a kritikai kiadást, Fekete 
Sándor Petőfi-biográfiájának elkészült kötetét, s tegyük hozzá: magának 
Pándi Pálnak, azután Martinkó Andrásnak s még néhány kutatónak 
átfogó jellegű vagy egy-egy részletkérdést tárgyaló tanulmányait. 

Petőfi állomásai - mondja az elemzés-gyűjtemény címe, világosan 
jelezve ezzel, hogy a benne foglalt 33 tanulmány a költő életművének 
afféle hosszmetszetét kínálja, az 1841-ben íródott tízsorostól, Az őr-
ágyhoz címűtől, a Népdalokon, a -cikluson, a Magyar va-
gy ok on, az Olaszországon, A tél halálán át egészen az 1849-es Európa 
csendes, újra csendes . . . -ig. Olyan hosszmetszetet azonban, mely nem 
tejesen egyöntetű szempontok alapján készült, hisz Pándi Pál - jó 
szerkesztőhöz illőn — ugyancsak széles körből válogatta ki elemzés-szer-
zőit. Egyrészt életkor tekintetében, mert az irodalomról írók mond-
hatni valamennyi nemzedéke helyet kap ebben a kötetben, a legfiata-
labbaktól, a kötet szerkesztésekor még egyetemistáktól egészen a leg-
idősebbekig; másfelől pedig a Petőfi-kutatók, a korszakkal behatóbban 
foglalkozó irodalomtörténészek mellett kritikusoknak, esszéistáknak, 
költőknek is hely jutott. 
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Eléggé változatos ennélfogva a megközelítés módja. Az egyik pólu-
son az esszéisztikus elemzések helyezkednek el, a másikon az irodalom-
tudomány, az irodalomelmélet legfrissebb eredményeit is hasznosító, 
tudományosabb igényű dolgozatok. Az előbbiek közé sorolható - ha 
más-más módon is tesz eleget feladatának - Vargha Balázs (Csokonai), 
Gyergyai Albert (A négyökrös szekér) és Somlyó György (A bilincs) 
írása. Az irodalomtörténeti, filológiai, stilisztikai apparátus itt több-
nyire a háttérben marad, s csak a belőle leszűrt tanulságok gazdagítják a 
szemléletességre érzelmi meggyőzésre is törő elemzést. A megfogalmazás 
is inkább a lényegre szorítkozó, mellőzve legtöbbször a bizonyító eljá-
rást vagy az esetleg eltérő értelmezésekkel való vitát, aminek eredmé-
nyeképp ezek a mini-esszék elkerülik az alaposabb, részletezőbb tanul-
mányokra leselkedő veszélyt, a tanulmány terjedelmének aránytalan 
megnövekedését. 

A tudományos igényű írások közül, már csak témájánál fogva is, 
kiemelkedik a Bata Imréé és a Pándi Pálé, mindkettő terjedelmesebb 
ciklust elemezvén: Bata a Pönögei álnéven kiadott 1843-as népdalokat, 
Pándi pedig a 66 versből összeálló s az iskolai oktatásban eléggé elha-
nyagolt „Fe/Adft"-cíklust. Vagyis fontos s érdekes problémáit taglalják a 
Petőfi-életműnek; Bata főképp a Petőfi költészetében oly jelentős nép-
dal titkát feszegetve, s eközben az eredeti, a minta s a Petőfi feszesebb 
szerkezetű versei közti minőségi különbséget jelezve, Pándi pedig meg-
felelő helyére állítva azt a pesszimisztikus, a legtöbb leegyszerűsített 
Petőfi-képbe semmiképpen sem beleillő ciklust, melyet annak idején a 
konzervatív irodalomtörténet éppúgy leértékelt, mint a Petőfiben kizá-
rólag a politikus költőt látó s kereső vulgármarxista szemlélet. 

Gondos, alapos, okfejtő tanulmányok ezek, nemcsak a Petőfi-életmű 
súlypontjait számbavevők, de magában a gazdag Petőfi-filológiában is 
eligazítók. Hasonló gondosság, adatbőség, az előzmények rendkívül 
alapos ismerete jellemzi a többi verselemzést; menetüket is sokszor ez 
az előzményekből történő kiindulás határozza meg. Hadd hozzunk erre 
egy példát, Péczely László Egy gondolat bánt engemet elemzését. Mi-
után röviden számba veszi, hogy majd elemzésében hasznosíthassa, Hor-
váth János, Lukácsy Sándor, Pándi Pál és Sőtér István interpretációit, 
Péczely a versnek azokra a tartományaira koncentrálja figyelmét, ame-
lyeket az említettek viszonylagos homályban hagytak: a kompozícióra s 
a metrumra, pontosabban szólva, a kompozíciónak s a metrumnak a 
vers eszmeiségével való összefüggéseire. 

De nemcsak Péczelynél, majd minden elemzőnél megfigyelhető a 
poétikai elemzés igénye, ami annál is örvendetesebb, mert az oktatási 
gyakorlatban még ma is túlteng a pusztán tartalmi-eszmei értékelés. A 
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nyelvi szint alapos elemzését s a hangütéssel, a kompozícióval, a mon-
dandóval való kapcsolatainak bemutatását látjuk például Szilágyi Ákos 
(Az őrágyhoz), Dávidházi Péter (Miért kisérsz), Mezei Márta (Nem ért 
engem a világ), Fenyő István (Magyar vagyok), Szegedy-Maszák Mihály 
(Kis-Kunság), Hajdú Ráfis Gábor (Vesztett csaták, csúfos futások) 
tanulmányában. Jó néhányan elmélyednek a verstani kérdésekben is, így 
Szilágyi Péter (Végszó ***hoz), Bányai Gábor (Szomorú éj), Belo-
horszky Pál (A csárda romjai), Kulin Ferenc (A nép nevében), Főidényi 
László (Homér és Osszián), Baróti Dezső (Minek nevezzelek?); míg 
Bécsy Tamás A királyokhoz c. vers retorikai szerkezetének a feltárására 
összpontosít. 

Nem kizárólagos persze ez a poétikai-stilisztikai jellegű érdeklődés, 
számos elemző, így például Fekete Sándor (Olaszország), Pálmai Kál-
mán (Világosságot), Nyerges András (Okatootáia), Wéber Antal (A 
természet vadvirága), Tamás Anna (Költői ábránd volt, mit eddig ér-
zék. . - A N . Raczky Rita (Erdélyben) inkább a korabeli körülmények-
ből, a társadalmi-történeti szituációból s Petőfinek ahhoz való viszonyá-
ból kündulva elemzi a reábízott költeményeket. Ezeknek az írásoknak a 
többsége a vers értelmezésének a kulcsát keresi a korhelyzet leírásában, 
bár akad köztük olyan is, méghozzá a Fekete Sándoré, mely szinte alig 
foglalkozik az elemzett költői szöveg esztétikumával. Fekete a Petőfi-
vers egy másfajta, de lehetséges olvasatát adja, amikor elsősorban a 
politikai-történeti előrejelzés zsenialitását mutatja ki az Olaszországban; 
a vers megjelenésének pillanatában ugyanis - bizonyítja be Fekete 
Sándor - Petőfi (a más szemszögből vizsgálódó Metternichet kivéve) az 
egyetlen volt, aki megérezte a történelmi földrengés közeledtét, s meg-
érzésének e versében ujjongva, forradalmi hittel hangot is adott. 

Az elemzéseknek ez a sokfélesége, sokarcúsága magukon a konkrét s 
haszonnal alkalmazható értelmezéseken túl így még egy tanulsággal 
szolgál a több mint hétszáz lapos kötetet forgató olvasónak: megjelöli s 
gyakorlati módon mutatja be a verselemzés mai lehetőségeit. S ugyan-
akkor a verselemzők lehetőségeit is; sokoldalú felkészültségük méltán 
keltheti bennünk azt a reményt, hogy a Petőfi állomásait még jó néhány 
hasonlóan színvonalas verselemző kötet követi majd, hozzásegítve min-
den verskedvelőt költészetünk jelentős értékeinek minél teljesebb meg-
értéséhez. 
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