
FRIED ISTVÁN 

„Nem váromladék ez. Csárdának romjai." 
(Kisfaludy Sándortól Petőfi Sándorig) 

„Amely föld pusztulóban, 
Haldoklófélben van, amelynek már 
Nem használ sem eső, sem napsugár: 
Az a költő könnyhullatásitul 
S mosolygásától újra fölvirul." 

(Petőfi Sándor: Adorján Boldizsárhoz) 

A költő rontó-javító, (át)rendező-teremtő hatalmát igazolja az e dolgozatom nyi-
tányául szánt két Petőfi-idézet: a cím, amelyben egy költészet jellegzetességeit, 
szinte programadó állásfoglalását vélem fölfedezni, s a mottó, amely n e m egy-
szerűen a költészet, hanem a Petőfi által korszerűnek és világszerűnek minősített 
poézist alkotó költő-lét és költői magatartás leírását adja. Mindkét idézet ellen-
tétet állít az olvasó elé. Az első látszólag egynemű elemeket szembesít, s a tárgyi 
tapasztalaton túl kétfajta költői tájékozódás rövid exponálását adja, a hagyomá-
nyos fenn-lenn dichotómiát meghaladva a XVIII. század közepétől-végétől az 
európai literatúrában (regényben, versben) mind több jelentéssel felruházott ro-
mok poézisét és poétáját látszik megidézni olyanformán, hogy (amiként A csárda 
romjai című versből kitetszik) szemléletet, asszociációkat, beidegződött frázist 
von kétségbe: ezáltal állításával egy másfajta szemlélet bontakozhassék ki. Hi-
szen a várnak a várrommal, a töredezett-töredékes jelennek az egészet sugalló-
sugárzó múlttal való szembeállítását Kisfaludy Sándor oly erővel és hatással 
írta be a magyar költészet történetébe, hogy egyfelől elfedte a vele nagyjában-
egészében egyidejű rokon képet-képzetet versbe foglaló költők hasonló kísérle-
teit, másfelől romnak, történelemnek, múltszemléletnek oly egységét tételezte, 
amely még akkor is érvényesnek vagy legalábbis hitelt érdemlőnek bizonyult, 
amikor már ennek a szemléletnek csak az emléke volt jelen a magyar iroda-
lomban, azaz amikor már nem volt oly természetes megidézése. Petőfinek dol-
gozatom címében idézett megállapítása első megközelítésben nemcsak modali-
tásában tér el elsősorban Kisfaludy Sándor Regéitől, hanem a költői megszólalás 
regisztereinek vegyítésében is, abban a felfogásban nevezetesen, hogy fentebb 
stílben szintén lehet szólni olyan jelenségekről, amelyek n e m igényelnék a re-
torizáltságnak ezt a magas fokát, továbbá ott, ahol Petőfi nem a tematika idő-
szerűségét vonja kétségbe, hanem a hasonló tematikán belül mozdítja el a meg-
jelenítést igénylő-érdemlő jelenéseket. N e m folytatja Kisfaludy Sándor 
metonimikus költői eljárásait, azt tudniillik, hogy akár Csobánc, akár Tátika, 
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akár Somló a magyar múlt vagy a magyar történelem helyett áll, a történelem 
s a múlt egészét helyettesíti sorsfordulása, így a várbeli történet a várból kőha-
lommá romlást, ezen keresztül a régi dicsőség sanyarú jelenné vál(hat)ását mu-
tatja, s mindezt oly poétái magyarázat kíséretében, amely az évezredes toposz-
nak (a mulandóságnak) példázatszerűségét hangsúlyozza, ennek következtében 
igencsak didaktikusán szólal meg. Petőfi ezzel szemben egy másfajta történe-
lemfelfogást hirdet meg, amelyben ugyan távolról idecsenghetnek az országos 
események (adott esetben: a török rabság), ám sokkal inkább a szentség miben-
létének, a költészetbe illő tájnak (világnak), egy kulináris-deretorizált történelem 
szereplőinek XIX. századi-kortársi világszemléletbe foglalása jellemzi Petőfi ma-
gatartását. Az ő szemében a mulandóság nem elsősorban az antikvitásból örö-
költ, a XVIII. századi angol nyelvű sírköltészetben, majd ugyanennek a század-
nak német elégiaköltészetében az érzékenység gondolatiságába illeszkedő költői 
elem, hanem olyan új mitológia részese, amely a maga körébe vonja a közeli-
kisszerűt és a távoli-nagyszerűt, és ahol a nap antikvitásbeli képzetének társa 
lehet a magyar irodalmi (hangsúlyozottan irodalmi) népiesség mesei vagy me-
seszerű történetdarabja. 

A mottót, amely a költő-költészet erejét volna hivatva érzékeltetni, szintén 
egy váltás dokumentumaként írtam dolgozatom élére. Talán nem túlságosan 
merész föltételezés, ha az eddig leírtakkal összhangban olyan költészetesztéti-
kának fogom föl, amely a Petőfi által önmagának tudott költőszerepet éppen 
úgy foglalja magába, mint a költészet avultabb felfogását vitató és ez avultság 
ellenében új(szerű) lírai megjelenítés magatartásbeli változatát. Az elpusztuló 
föld, amely akár a várotnladék képzetét is asszociálhatja, immár csak attól a 
végletek között mozgó poétikai teremtéstől virulhat föl „újra", amelynek Petőfi 
vagy a Petőfi-típusú költészet a letéteményese. Vonatkoztathatjuk talán Petőfi 
magabízó kijelentését a magyar tájszemlélet változásaira, szintén Kisfaludy Sán-
dortól Petőfiig,1 jóllehet, a Petőfi-lírát jellemző motívumok m á r korábban, eset-
leg, magánál Kisfaludy Sándornál is föltűnnek (a Somlóban epizodikusan ilyen 
sorokban: „»Betekints« volt neve annak, / Amily jó bor csapjából, / Oly jó víz 
folyt csörgedezve / Mellette egy sziklából". - Petőfinél a Betekints csárda „fő-
szerepben" látható a Van a nagy alföldön csárda sok című versében!), a Lenau 
költészete révén, sajnos, nemzetközivé, a leginkább osztrák-német lírává váló 
pusztaromantika szintén tartalmazott oly rekvizitumokat (Heideschenke stb.), 
amelyek majd Petőfinél is föltűnnek. Gaál József és mások hazai útleírásai, Vö-
rösmarty némely verse aligha mellőzhetők, ha tárgytörténeti előzményeket ke-
resünk. Ugyanakkor ezek a tárgytörténeti előzmények kevés segítséget adnak 
Petőfi költészetfelfogásának értelmezéséhez, hiszen valamennyi tárgyi rekvizi-
tum olyan - új - szövegkörnyezetbe kerül, amely egyrészt egy vitahelyzet le-
írásával a megszólaltatható hangnemek szerint értékeli át, deformálja vagy ép-
pen ellenkezőleg: a maga módján retorizálja az irodalmi népiesség hazai és n e m 
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magyar nyelvű változatait, másrészt megteremti magának azokat az előszöve-
geket, pontosabban kiválasztja magának, és előszövegévé avatja azokat a költői 
kezdeményezéseket, amelyekkel szemben teheti egyértelművé (a maga számára) 
álláspontját. Petőfi Sándor Kisfaludy Sándor Regéit választotta vitapartneréül, 
annak ellenére, hogy ezek a regék az 1840-es esztendőkre egy meghaladottnak 
tekintett költészet élő emlékei voltak. Az 1830-as évek közepére már teljesen 
nyilvánvalóvá lett, hogy Vörösmarty Mihálynak a Victor Hugóéhoz mérhető 
(mérendő) romantikája másféle múltszemléletet, de másfajta költőmagatartást is 
képviselt, mint Kisfaludy Sándornak Veit Weberből kiinduló, az egykorú szín-
művek intrikus-játékaival rokonságot tartó rompoézise; az a másodlagosan „ro-
mántos", de korántsem romantikus tájfelfogás, amelyet Kisfaludy Sándor a leg-
inkább a horatiusi vagy/és matthissoni múlandóság-ideával kapcsolt össze, tisz-
teletre méltó régiségként aposztrofáltatott, míg Vörösmartynak orientalizmussal 
egybekötött „byronizmus"-a az ártatlanságát az ellenséges társadalomban elve-
szítő, egyéniségét ki nem élhető szubjektum tévelygéseit szövi bele a történelmi 
látomásba. Ez a történelmi látomás ugyan a magyar történelem válságos év-
tizedeire utal, ám ez az utalás nem több halvány háttérrajznál, az individuum 
és a világ küzdelme nem magyar történelmi kulisszák között bonyolódik. 

Kisfaludy Sándor Regéi szintén a személyes szférában lejátszódó, ám törté-
nelmi fordulatoktól meghatározott eseményeket mutatnak be, állandóan szem 
előtt tartva azokat a részben nemzetkarakterológiai, részben történetszemléletivé 
vált toposzokat, amelyek a sematikussá deformálódott történetekből kiolvasha-
tók: hűség-hűtlenség-intrika-erkölcs-honszeretet-önfeláldozás-visszavonás stb. 
mentén haladnak a történések, amelyek fő színhelye egy, Kisfaludy Sándor ko-
rában már romos vár.2 Amelyhez a történetet kapcsolva alakul ki egy műfaj, a 
verses rege, amelyet ugyan az 1840-es évekre lehetett korszerűtlennek tartani, 
de amely elég variábilisnak bizonyult ahhoz, hogy még Petőfi (Salgó) és Arany 
(Katalin) éljen vele. Kisfaludy Sándor szerencsés kézzel egyesített egy - többnyire 
- rémtörténetet egy műfaji kísérlettel, s így egy ismerős fordulatokkal teli ese-
ménysorozatot sikerült olyan verses műfajjá alakítania, amely (főleg eleinte) a 
hazai történeteket, a morális tanulságot, az ismerős táj megjelenítését, valamint 
a hazafias költészet kifejezéskészletét együtt prezentálta; s a kortársak szemében 
ezáltal a hitelesség látszatát keltette. „Lakásom román tos körében [...] naponként 
látom a váromladékokat" - írja Kisfaludy Sándor a Regék a magyar előidőből 
előszavában, a Csobánczot maga nevezi „agg regé"-nek, a Tátikában ezt megis-
métli: „lm! halljad, egy agg rege: / Tátika most csak omladék / S vércse lakta 
váráról, / S két fiatal magyar szívnek / Szerencsétlen sorsáról." A három ének-
ből álló Somló előhangja meg összegzi azt a módot, amiképpen Kisfaludy Sándor 
szembesít jelent és múltat, kijelöli a történelemlátás irányát és határát, egyben 
az elfajzott jelent ostorozó, a regében a történelemértelmezés és a jelenbírálat 
kettősébe állító szemléletet is körvonalazza. S miközben terjengősen veti össze 
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a magyar nemes hajdani várát és annak v idám életét a sivár jelennel és benne 
a rommal, megfogalmazza és költői toposszá emeli tézisét, amely majd a Him-
nusz egy sorában fogalmazódik költői igazsággá a vár és a kőhalom történelmi 
tanulságáról:3 

Hol az arany borral teli 
Bilikomok forogván, 

S barátsággal kötött szívek 
Örömhangja zajogván [...] 

De a mely most pusztán áll fen, 
Összeroppant kőhalom: 

Feldúlá a mindent dúló 
Legfőbb erő s hatalom, [...] 

Pusztán áll, az enyészetnek 
Szomorító bús jele; 

Hajdan büszke nemeseknek, 
Most a baglyok lakhelye. 

A vár setét falain most 
Magas kórók lengenek, 

S a falak mohszakállában 
Hangyák, férgek pezsgenek. 

Borzasztó, bús, mély csend hallgat 
A falak közt mostan ott, 

Hol hajdan az úri élet 
S öröm mozgott és zajgott. [...] 

Kisfaludy Sándortól (valószínűleg) függetlenül írta Berzsenyi Dániel hason-
lóképpen versbe a maga múlandóság-élményét,4 a kritikai kiadás feltételezése 
szerint Matthissonnak Elegie. In den Ruinen eines alten Burgschlosses geschrieben 
című versét követve, azt a verset, amelyet a gyermekifjú Petőfi is lefordított 
Elégia egy várrom fölött címmel. Berzsenyi Múlandósága olyképpen jelenetezi az 
élet képeit, például a várúrnő érzelmes búcsúját hadba készülő férjétől, mint 
Kisfaludy, a pusztulás és az enyészet szintén mintegy közös képkincsből merítve 
kerül a vers centrumába. Jóllehet, Berzsenyi (talán feltételezett forrását követve) 
az érzékenység halódás-esztétikáját látszik követni, morális tanulsága általáno-
sabb a Kisfaludyénál, a részletekben azonban meglepő hasonlóságokat látunk." 
Annál is inkább meglepő ez, mivel Petőfi Matthisson-fordítása mintha költőnk 
Kisfaludy-ismeretét tanúsítaná. Egyetértek Gáldi Lászlóval abban, hogy a for-
dítás „magyar szófűzése [...] sokkal modernebb, mint az eredeti",6 ami azonban 
igazán feltűnő, hogy Matthisson átlag-szentimentális szókincsét Petőfi mily mér-
tékben közelíti a Kisfaludy Sándor kezdeményeihez fűzhető magyar terminoló-
giához: melancholisch - borzongva, zirpt - zengedez, väterliche Hütte - ősfedél, 
Vergangenheit - enyészet, Vorwelt - múlt , Deutschlands Söhne - gyermek.. . 
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Az „Ott magányos kórók lengedeznek" a Somló megfelelő helyét idézi, az „Esti 
szél nyög búsan. . . " - a viszonylagos tartalmi hűség ellenére - szintén magyar 
költői megoldásokra emlékeztet.7 

Ami azonban kiváltképpen fontosnak tetszik, hogy a dolgozat bevezetőjében 
emlegetett vitahelyzet kiindulópontjára lehet itt rámutatni. Petőfi hasonló for-
rásból merített, mint a váromladék-poézis más magyar költője, kezdőként leg-
alábbis megkísértette egy olyan múltszemlélet, amely a váromladék-enyészet 
toposzra épült. Valószínűleg azért nem folytatta a magyar történelem példáinak 
emlegetésével, mivel erre a német vers nem adott lehetőséget. Ugyanakkor a 
huszadik évét még be nem töltött, különféle verslehetőségeket próbáló költő 
éppen a szókincset tekintve lép el az eredeti verstől. Legalábbis annyira, hogy 
1848-ban még egyszer visszatérjen ehhez a várrom-tematikához: Elpusztuló kert 
ott a vár alatt... című versével. Csakhogy a mulandóság „bölcseletét", a példá-
zatszerűséget a személyes sorsba és személyesen megélt történelembe ágyazott-
ság tájszemlélete váltja föl, a mulandóság szigorú törvényeinek helyébe az élet 
és a halál „dialektikája" kerül. A pusztuló kert és a pusztuló vár lentje és fentje 
immár nem a bináris oppozíció egymással farkasszemet néző két tagja, hanem 
elmúlás és felidézés kölcsönhatásában jelenné váló múlt. Ahol a történelem és 
a személyes sors egymásba játszik-játszhat át; a Rákócziak pusztuló vára-kertje 
a költő személyes boldogságának volt színhelye. S bár a fenn és a lenn (lát-
szatjellentétet s így (látszat)feszültséget teremt a versben, a történelmi képet 
áthatja a költő személyes részvételének, az emlékidézésnek feszültséget-ellenté-
tet oldó szándéka. A vers valójában a feszültségkeltés-feszültségoldás dinamiz-
musában halad a befejezésig, amelynek kérdő mondatai a bizonytalanság meg-
szólaltatásával zengetik ki a verset. A mulandóság érzése (tudata) a táji külsőség 
helyett a költő életében merül föl („Ma itt vagyok még s holnap távozom, / S 
tán vissza többé nem is jöhetek"), s ezzel nem érvényteleníti ugyan a mulan-
dóságnak a kertre és a várra vonatkoztatható toposzát, pusztán oda utasítja, 
ahonnan érkezett: az irodalomba; a cím és az első két sor mintegy hangulati 
aláfestésként elkülönül a versben, a második sor után a három pont jelzi, hogy 
megszakad a gondolat, és új kezdődik. Hogy már az első szakasz végén meg-
tudjuk, miszerint az emlékezet felidéző munkája formálja tovább a költeményt. 
A második szakaszba belép a költő: „Eszembe jut. . .", a haza sorsa a további-
akban párhuzamosan fut a sajátjával, hogy e párhuzamosság egyben a múl t -
jelen, az enyészet-öröm történelmi, illetőleg személyes utalásait segítse körvo-
nalazódni. A fordítástól azonban nemcsak ez a magasfokú személyesség vá-
lasztja el, nemcsak a moralizálás visszavonása, hanem személyes és történelmi 
sorsok egymásra látása is. A kertet s a várat, a boldogság és a hősiesség szín-
helyét a költői emlékezet élteti, s így a kert s a vár is a versben él, de oda fut 
ki a személyes sors is, hiszen a véglegesnek hitt távozás után azért megmarad 
a vers, mely költői kérdéseivel, lezáratlanságával éppen a mulandóság állandó-
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suit toposzát relativizálja. Hiszen ha még lehetséges a folytatás, talán a vissza-
térés sem teljesen reménytelen; ha nyitva marad a kérdés, akkor nem a befeje-
zettség bizonyossága határozza meg a pusztuló kert és vár sugallta mulandó-
ság-tudatot, hanem inkább eshetőségként, valószínűsíthető, ám korántsem 
egyértelmű lehetőségként merül föl az enyészet, amely úrrá lehet a külső vilá-
gon, de amelyet feltartóztathat az emlékezet. A saját fordításán keresztül Kis-
faludy rom-költészetére is reagálni látszik ez a vers. Ha ott a hősi lét megidézése 
elsősorban arra szolgált, hogy az elkorcsosult jelen ellentétes párja legyen, itt 
(1848-ban!) az ellentétek mintegy a párhuzamok kibontását szolgálják; Kisfaludy 
Sándor tudatosan leegyszerűsített, egymással szemben álló tézisekre lefordított 
történelemszemlélete a jelen megszólíthatóságának naiv optimizmusával telített, 
Petőfi Sándor elégikus hangvételével a sorsfordulatok kiszámíthatatlanságán ér-
zett borongást szólaltatja meg. A történelem s a személyes sors ellentétes jelzői 
sem zárják ki, hogy az ellentétek egyszer ne fejlődjenek át párhuzamokká. Kis-
faludy lezárja és tanulsággal végzi be történeteit, Petőfi versét - volt róla szó 
- nyitva hagyja. Annyit kockáztatok meg csupán, hogy a Matthisson-fordítás 
Kisfaludy Sándor nyomában járva mintegy hangpróbának minősíthető, a saját 
modorát kereső költő egyik kísérletének, aki már ekkor körültekintett a magyar 
irodalomban az elsajátítható hangvételek ügyében. Az Elpusztuló kert a vár alatt... 
az érett poéta verse. 1848-as lírájában több olyan darab található, amelyben a 
költő korábbi verseire reagál, újra fölveszi a megszakadt fonalat, s mintegy 
megidézi az előző művek tematikáját, szó- és képkincsét, s a változó időkkel, 
többek között a maga poétikai idejével szembesíti. Ekként maga alkotja meg 
saját költészetének költészettörténetét. Még akkor is, ha nem mindegyik visz-
szatekintő verse remekmű, bár a följebb idézett költeményt feltétlenül a sike-
rültek között kell emlegetni. Az erdélyi költő, Kiss Jenő a külső forma jó meg-
oldására utal: „A jelenségek párhuzama (elpusztuló kert, elpusztuló vár) gyö-
nyörűen egészül ki a síkok ellentétével (vár alatt, kert felett), hogy a köd és 
emlékezet váratlan társításával ismét egy költői párhuzam megszületésének le-
hessünk tanúi.. ."8 

Nem kitérőképpen, éppen ellenkezőleg: a bevezetőhöz való visszatérést elő-
készítendő említem meg azt a keveset emlegetett sajátosságát a Petőfi-írásoknak, 
hogy míg prózai műveiben lelkesedni látszik a várakért és a várromokért, idézett 
és még idézendő lírai termése éppen a várrom-költészetet „dekonstruálja", 
mindazt, amit Kisfaludy Sándor a várakról regéibe szőtt, Petőfi lehozza a sík 
vidékre, s a várakhoz fűződő képzetekkel a csárdákat ruházza föl. Ugyanakkor 
nemcsak a várakat kedveli, amelyek viszonylag csekély számmal lelhetők föl 
az általa rajongva szeretett pusztán, Kisfaludy Sándor költészetét is tudja érté-
kelni. Sőt, Sáros romjáról nyilatkozva, még a lovagvilág megidézésére is vállal-
kozik. „Rákóczy egykori fészke. Voltam rajta. Dehogy mulasztanám el: valami 
romot megtekinteni, ha csak szerét ejthetem. Olly jól esik ott színom a dicső 
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lovagkor levegőjét, mellyben születnem kellett volna igazság szerint. Én a tollat 
meglehetősen forgatom, de ugy érzem, nagyobb hivatásom lett volna a kard-
viselésre, mire, fájdalom, későn születtem." Munkács váráról pedig ekképpen 
írt: „Az egész idő alatt, mig itt voltam, fülembe valami szellem szomorú dol-
gokat suttogott." Egy nagyon valószínűsíthető adat szerint segédszerkesztőként 
ő írta (volna) Kisfaludy Sándor nekrológját, amely a költő roppant hatásáról 
emlékezik meg.9 Ez utóbbit hiba volna tagadnunk. Nemcsak utánzói igazolják 
műfajteremtő jelentőségét,10 hanem talán még inkább az, hogy a XX. század két 
oly jelentős író-gondolkodóját foglalkoztatta Kisfaludy Sándor, mint Hamvas 
Béla11 és Határ Győző12 (az utóbbi nemrég A kesergő szerelem 27. és 126. dalának 
ironikus-csúfondáros parafrázisát készítette el, az előbbi szép tanulmányban 
vont párhuzamot Kisfaludy és Berzsenyi között. Talán érdemes idéznem egy 
gondolatát: „Kisfaludy hűbb, az oldottság benne már lazultság, a harmónia már 
unalom. [•••] túlérett és szétfolyó [...] Berzsenyi tüzesen, keményen, mélyen és 
ragyogóan harmonikus.").13 

Petőfinek akad olyan verse, amelyben mintha egészen közvetlenül reagálna 
a Kisfaludy meghonosította várrom-poézisre. A Salgó azonban nem a dicső 
múlt-sivár jelen képletére épül, hanem egy kissé Vörösmarty nyomában járva 
történelmi háttérként egy válságos periódust idéz meg („Megvirradott a tizen-
negyedik / Század s hazánkra éj következék, / Borús éj jött rá . . . ekkor áldozott • 
le / Az ő napjának, az Árpád-családnak, / Végső sugára. Harmadik Endre halt 
meg."), hogy ebbe a peiódusba helyezze egy rablólovag-család tündöklésének 
és nyomorú pusztulásának shakespeare-i utalásokkal gazdag históriáját. A drá-
mai jambusokban készült „rege" a leginkább talán Vörösmartynak A két szom-
szédvárjával rokonítható, végletes romantikájával, merész képiségével. Ami Vö-
rösmarty szerkesztési elveitől megkülönbözteti, Petőfi ezúttal is belép versébe, 
a történéseket előző leírást hirtelen szakasztja meg, hogy a hihetetlennek tetsző 
rémtörténetet saját látomásaként hitelesítse. A képlet megfordulni látszik: a de-
rűs képek a jelenéi, a tragikus eseményektől tarkálló múlt öltözik gyászos szí-
nekbe, a várrom-történetet ígérő címet értelmező bevezetésbe váratlanul iktató-
dik be a költő nézőpontot meghatározó kijelentése, amely a fenn-lenn ellentétet 
a nála oly gyakorta hangoztatott hegy-róna ellentétre viszi át, az előbbi komor 
árnyalakjai előtt megjeleníti a „kék messzeség"-et, 

Hol a faluknak tornyán, a mezőknek 
Juhnyájain s a patakok vizén 
S mindenhol a nap fénye tündökölt. 

A költői helyzettudatot meghatározza, hogy tekintete „Mint börtönéből meg-
szökött madát" (Az alföldből ismerős sor) gátat nem ismerve szállhat a mesz-
szeségbe, míg ő maga a romok közé telepedve látomását jeleníti meg. S mivel 
látomás, jelenések veszik körül („körüle kétes ködruhában / Mogorva árnyak 
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lengtek, a kihalt / Sötét középkor véres napjai"), így a történet tulajdonítható 
a költő előadásának, közvetlen részvételének, de egy önálló látomásnak is, mint-
egy álomszerűnek, víziónak. Már ez önmagában eltávolítja a Salgót Kisfaludy 
Regéitől. Ezúttal csak a bevezetőt mutatnám be valamivel részletesebben, s főleg 
a Kisfaludy-regékhez viszonyítva. Ugyanis még ott is, ahol a várrom-poézis 
tematikáját folytatja Petőfi, eltér a tekintélyes mintától, méghozzá nem csupán 
azért, mert az a fajta múltszemlélet, amelyet Kisfaludy meghirdetett, idegen volt 
tőle. S bár útleírásában visszaálmodta magát a dicsőnek képzelt lovagkorba, 
lovagok közt a Salgóban rablólovagokra, családi tragédiára lelt. Ennek megfe-
lelően a bevezető leírás már motivikusan tartalmazza az elkövetkezendő történet 
főbb elemeit. Mind a jelzők, mind a metaforák a haragvás, az elfáradtság köréből 
valók, a mitológiai utalás, Héphaisztosz kovácsműhelye, az égiháborúkat idézi, 
s még a hasonlat is a rablás asszociációját kelti föl: „Itt állt Salgóvár, mint egy 
óriás, / Ki az egekre nyújtva vakmerő / Kezét, hogy onnan csillagot raboljon; 
/ Itt állt Salgó..." Mintegy az istenek ellen lázadó titánokra utal a költő, ám a 
folytatás a fenn-lenn (ilyenkor szokásos?) ellentétét már az elkövetkezendő tör-
ténet ismeretében alkalmazza: „az éghez oly közel, / És benne mégis a pokol 
tanyázott." 

Eddig tart a rémtörténetet előkészítő néhány motívumát megcsendítő „nyi-
tány", hogy a végletesnek tűnő romantika fokozatosan átadja helyét egy, ezt a 
romantikát nem mérséklő, hanem inkább ironizálva tekintő szemléletnek. Igaz, 
a groteszk irányába elinduló előadás elsősorban önmagán ironizál, és semmi-
képpen sem rontja le a Kompoltiak történetének rémregényes hatását - mint-
hogy a már idézett sorok a látomásszerűséget mintegy a kék messzeségbe me-
rengő költő és a középkori rémregény közé illesztik. Az eget-poklot fölidéző 
nyitányra, amely a történet terét volt hivatva érzékeltetni, a történet kimenetelét, 
utóidejét bemutató sorok következnek, amelyeknek során a költő kiesni látszik 
romantizált retorikájából, s lassanként egy köznyelvibb beszédre tér át: 

A századoknak döntő lábai 
Elgázolák rég e vár tornyait, 
Belőlök egy-két csonka fal maradt, mely 
Szomorkodással tölti idejét, 
Mint aki lármás ifjúság után 
Éltét megunva remetéskedik. 

Más kérdés, hogy a történet során a túlzás eszközének segítségével ennél 
jóval groteszkebb képek formálódnak. Kompolti Dávid „lelkesedve" szól szép 
martalékához, Perennához: 

Oh miért 
Fejem nem oly nagy, mint az ég, hogy annyi 
Szem volna rajt, ahány csillag van ott, 
H a d d bámulnának valamennyivel!... 
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Az apagyilkos a holttetemet rázva mondja: 

Fölébredsz majd az ítéletnapon, 
De akkor ki ne böffentsd valahogy 
Az istennek, hogy én voltam, ki téged 
Elaltatálak, mert megfojtalak! 

Petőfi nem vonja vissza romantikáját, ez utóbbi idézet egy őrült beszédét van 
hivatva tolmácsolni, romantikájába (azzal nem ellentétesen) groteszk elemeket 
épít. A bevezetésben azonban a várrom-poézis fenségességét relativizálja azáltal, 
hogy köznapi jelenséghez hasonlítja (dicsősége) múlását. A lármás ifjúság után 
remetéskedő kisszerűsége és a századoktól lerontott várfal nagyszabású volta 
semmiképpen nem megszokott párosítás. Mintha a költő ezzel és síkra pillantó 
szemlélődésével a rémtörténet ellensúlyát akarná kiképezni. Mégis, inkább (dra-
maturgiailag?) megakasztó mozzanatról lehetne számot adni, illetőleg arról, 
hogy a vár- vagy rablóromantikának lehetőségeit kísérletezi ki. Azt tudniillik, 
hogy mi mindent tartalmazhat ez a típusú rege. A hagyományos intrikus prak-
tikákat semmi esetre sem. A femme fatale szokványos felfogása sem érdekli a 
költőt. Az útirajzban elképzelt lovagvilág (ott a színe, itt a) visszája jelenik meg, 
amelyben a szereplők cselekedetei lélektanilag aligha hitelesíthetők, de erre a 
víziószerűség miatt nincs is szükség. S mert vízió, morális tanulság sem ígér-
kezik, s a bevezetőben fölsejlő titán-küzdelem csak rablóhadjárat, orvgyilkosság; 
még a főszereplőnő, Perenna sem testesítheti meg azt a nőideált(?), aki az átlag 
rémregényes színművekben, epikus alkotásokban időnként fölbukkan. A vár-
rom-poézis Petőfi művében tagadja érzelmes előzményeit, az események kike-
rülhetetlen végzetszerűségével - A két szomszédvárhoz hasonlóan - az epikus 
előadás drámaiságát fokozza - szemben Kisfaludy Sándor lassított menetű elő-
adásával. Arra ismét felhívnám a figyelmet, hogy az útleírások romélményeket 
rögzítő vélekedésétől eltérően, sem a történelmi visszapillantás, sem a megjele-
nített „lovagkor" nem a - Petőfi gondolatvilágában - valós értékek felelevení-
tését eredményezi: a történelem jószerivel eltűnik az eseménysor kibontásakor 
(a kortárs olvasó talán célzást sejthetett a pártoskodás emlegetésekor, ennek 
azonban az elbeszélt történetben nincsen következménye), a „lovagkor" pedig 
nem abban a színben tűnik föl, amelybe a prózai nyilatkozat alapján Petőfi 
visszavágyódhatna. Más kérdés, hogy a Rákóczi, Zrínyi Ilona, majd másutt Hu-
nyadi János várától „ihletett" versek már nemigen sorolhatók a várrom-roman-
tika körébe, sokkal inkább Petőfi szabadság-képzetének történeti példákkal tör-
ténő (s nem minden didakszistól mentes) költészetébe tartoznak. A Salgóból, 
írtam már, hiányzik - a néhány korfestőnek szánt sortól eltekintve - az a fajta 
moralizálás, amely egyfelől a bűn-bűnhődés összefüggéseit példázná, másfelől 
lehetővé tenné az egykorú (nem irodalmi) törekvésekre való alkalmazását. Kis-
faludy Sándor költészetének közvetlen, patriotisztikus célú hasznosságával szá-
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molt, és ez a gondolat Petőfi több versében is megtalálható. A Salgó azonban 
inkább a Kisfaludy Sándorétól alapjában különböző verses rege megformálásá-
val jeleskedik, a biedermeier lírába és epikába torkolló érzelmes hanghordozás-
sal szemben szenvedélyek megjelenítését vállalja, a szerelmi háromszög szab-
vány-megoldásai helyébe a kaotikus időkben önmagukból kilépő, önmagukkal 
szembekerülő (meghasonlott) figurák vérgőzös története lép. Kisfaludy Sándor 
szükségét érzi annak, hogy regéi szereplőinek cselekedeteit hosszasan magya-
rázza, Petőfi eltekint a szereplők tetteinek értelmezésétől. A Kisfaludynál hiány-
talanul összeálló részek egységét a szerző mint elbeszélő szavatolja, a Salgó 
„hiányos" történetmondása következtében például Perenna gyanútlan nőből 
femme fatale-lá válásának folyamatát az olvasónak kell megkonstruálnia. Petőfi 
elbeszéli a történetet, ám a történet egy részét a szereplők monológjába, párbe-
szédébe rejti, míg elbeszélőként kérdéseket fogalmaz meg, másut t a maga is-
merethiányát osztja meg az olvasóval. Mindezt a bevezetés már előlegezi, a 
várrom nem a régi dicsőség képét hívja elő, hanem a tragikus történetet sejteti. 

1847-ben két, egymás közelében(?) készült vers jelzi, hogy a (vár)rom-tematika 
milyen mélyen foglalkoztatta költőnket. Csakhogy ezt a tematikát nem kizárólag 
a verses rege műfajában érezte feldolgozhatónak. A Salgóban úgy lépett túl 
Kisfaludy Sándor regéin, hogy egyetlen elemét sem hagyta változtatás nélkül, 
ezzel egyben a műfaji váltás igényének is eleget tett. A következőkben ez a 
tematika más - lírai - formában jelenhet meg. A csonka torony mintha az idézett 
prózai nyilatkozatok valódi folytatása lenne. A Szalontára, 1847. június elejére 
keltezett vers az elégia egy változatát próbálja ki, miközben emblematikájával 
1848 szabadságverseire, például a Nemzeti dalia utal előre. Pontosabban szólva: 
az 1848-as versek emblematikája egy múltidéző versben ölt alakot, miközben a 
várrom-poézis kérdőjeleződik meg. Már csak azáltal is, hogy ezúttal a csonka 
torony a „rónaság felett" őrködik, a kísértetvárat benépesítő árnyak hiányoznak 
a leírásból, ellenben az idő tényezője kerül a középpontba, a vers keretét alkotva, 
hogy ebben a nem szokványosán értett időiségben fogalmazódjék meg a sza-
badság-rabság, múlt-jelen ellentéte. A mulandóság természetesen A csonka to-
rony sorsának is okozója, csakhogy az egyenes vonalú múlt-jelen sorral ellen-
tétben a vers szerkezete egy önmagába visszatérő gondolatot mutat be: a költői 
képzelet az el tűnt századot személyesíti meg, a rom magába fogadta a századot 
is, ekképp eggyé lehet az idővel, amelynek megszólítása egyben a múlt jelenbe 
integrálását teszi lehetővé. A „Letűnt századba visz a képzelet" költői pozíciója 
kölcsönzi a vers lírai hitelét; a versben megjelenített küzdelem pedig összecseng 
az 1848-as szabadságversekben elbeszélt-leírt harcokkal. Az itt megfogalmazott 
emblémák ott új, nemegyszer biblikus utalásokat tartalmazó szövegkörnyezetbe 
kerülnek, A csonka torony történeti dimenziójában ezek az emblémák inkább 
allegorikusán jelennek meg, akár ilyen sorokat olvasunk, mint „A szabadság 
zászlója volt e szent jel; [...] Piros szárnyát hivólag lengeté." Vagy: „Kik sza-
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badon inkább elestetek, / Semhogy rabszolgaságban éljetek." Ugyanakkor (szin-
tén szemben a várrom-költészettel) a csonka toronynak ugyan századokat elő-
hívó képzete sorolódik be a fenséges kategóriájába, maga a látvány kevéssé 
alkalmas nosztalgia fölkeltésére: „Idétlen rom, mogorva, puszta váz, / Falai 
között senki sem tanyáz," - amely sor után vált a költő, az első versszakban 
föltámasztott „letűnt század"-tól látszik búcsúzni: „Csak a holt század fekszik 
odabent, / Szemfödele a hosszú, méla csend." Nyitva marad azonban, hogy a 
költő képzelete által legalább egy versben megelevenített század és vele a sza-
badsági zászló bukása végleges-e. Ha igen, az elégia mint műfaji megjelölés el-
fogadható; ha az 1847-es Petőfi-versek koszorújába helyezzük, és mellé gondol-
juk a szintén szalontai emléket versbe foglaló, Arany Jánosnak címzett hexame-
teres episztolát, kiváltképpen a százszor szent égi szabadság harsány himnuszát 
kizengő költői vállalást, akkor ugyan nem a műfaji besorolás iránt támadhat 
kétség, hanem a tizennégy szakaszos vers középső részének tulajdonítható na-
gyobb szerep. S így felfogható ez a vers olyaténképpen, mintha a keret pusztán 
ürügyet szolgáltatna arra, hogy a rom-poézist a szabadságversek közé iktathassa 
a költő. A közismert tematika egy lehetőségének próbája így a költemény tétje: 
hegy helyett rónaság, szerelmes ifjak édes-bús históriája helyett „a sok ifjú baj-
nok", kiknek szavai a századokból érkeznek el: „Markunkban a kard, s benne 
lesz, amig / Szemfényünk vagy rabláncunk megtörik!" (Az élet vagy halál 1849-
es nagy kérdésének előképe.) A természeti jelenség a sok ifjú bajnok elszántságát 
festi alá, nem lelkiállapotot, hanem szándékot. Az elégikus indítás és befejezés 
ódai hangvételt zár közre, s mind az elégikus, mind az ódai tónusnak lesz 
folytatása 1848-ban. A kétféle tónus együtt nem gyengíti a hatást, a költői kép-
zelet múltba merengése és a föltámasztott század erőteljes képekbe öltözése a 
vers határozott megszerkesztettsége révén nem kioltja, hanem kiegészíti egy-
mást. 

A szintén Szalontára, szinte azonos időre datált Lennék én folyóvíz... középső 
(az ötszakaszos versben harmadik) strófája az összes előzőtől különböző hang-
vételű és tematikájú változatban kísérli meg a várrom-költészet lehetőségeinek 
tágítását: 

Lennék váromladék 
A hegy legtetején, 
Bús pusztulásomat 
Venném csak könnyedén. . . 
De csak ugy, ha szeretőm 
Ott a repkény volna, 
Elnyúló zöld karjaival 
Homlokomra folyna. 

A verstípus korábbról lehet ismerős, Petőfinek a Fa leszek, ha fának vagy virá-
ga... kezdetű versében találkozhatunk ezzel a játékos formával, amely egyébként 
számottévő magyar (és nem csak magyar) költészeti múltra tekinthet vissza. 
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Ami Petőfi újítása, nem pusztán a tematika kibővítése (folyóvíz, vad erdő, vár-
omladék, kicsiny kunyhó, felhődarab), a fenn-lenn ellentét igen változatos ké-
pisége, hanem a versszakokon belül a kétféle „poétika" egyeztetése: az első 
négy sor romantikus tájékra visz el, hogy a második négy sorban a biedermeier 
kicsinyítés hozza a feszültség oldását. Ugyancsak Petőfi újítása a tér- idő válto-
gatás játékossá átpoetizált változata: a tájköltészetből csap át az előadás (éppen 
a „váromladék" révén) az idő hatalmát példázó strófába, hiszen a bús pusztulás 
mint időfolyamat érzékelhető, majd az utolsó versszakban a tér válik idővé; a 
felhődarabbá, a vadontájjá varázsolódó képzeletet az alkonyat teszi-teheti élővé. 
A vers közepére tett versszak a várrom-költészet újfajta változatát adja, amely 
semmiképpen nem következik a Kisfaludy Sándor-regék világából. így az a 
tény, hogy Kisfaludynál csupán egy bizonyos műfajban-hangvétellel szólalt meg 
ez a tematika, viszont Petőfi epikája-lírája mind műfajilag, mind hangvételileg 
több, egyenértékű változattal szolgált, mintegy Kisfaludy Sándor (költészet)-
szemléletének egyoldalúságára, ezzel szemben Petőfi Sándor költészetfelfogásá-
nak differenciáltabb voltára enged következtetni. Petőfi Sándor akképpen reagál 
a Kisfaludy-regékre, hogy műfaji-előadásbeli zártságukat kinyitja, s a rögzült 
motivikus alaphelyzetre épülő variációkkal kísérletezik. Olyan, klasszicista elő-
feltevésektől immár mentes poézisben gondolkodik, amely nem fogadja el a 
téma és a hangvétel szabályoktól meghatározott párosíthatóságának tételét, és 
akár egyetlen versen belül is fenntartja magának a tónusváltás jogát. S ha a 
toposzként elfogadott várrom-mulandóság gondolatát elfogadni látszik is, mind 
a hozzá fűződő érzelmes kontemplációt, mind pedig a múlt-jelen szembeállítást 
(mint hanyatlástörténetet) elutasítja, s egy más idő- és történelemfelfogással he-
lyettesíti azt az egyenes vonalú időbeliséget, amely Kisfaludynak sajátja. Félre-
értés ne essék: Petőfi mindössze a képzelet költészeti szerepét hangsúlyozza, 
képzeleten elsősorban azt a költői teremtőképességet értve, amelynek segítsé-
gével ú j költői világot alkot. 

A visszatekintés nem rekonstrukciós igénnyel lép föl, hanem a múltnak mint 
a jelen felől szemlélt világszerűségnek megjelenítésével. Petőfi várrom-költészete 
ekképpen lesz egy vitahelyzet jelzése, mivel egy korábbi, elfogadott, „kanoni-
zált" költészet ellenében, annak gondolati-poétikai előfeltevéseit a maga költői 
gyakorlatában megkérdőjelezve, a továbbgondolt tematika alapján létrehoz egy 
olyan sokrétű, több tónusú lírát-epikát, amely modalitásában mindenekelőtt a 
kortárs európai költészethez mérhető. Az epikus költészet drámaiságát tekintve 
Victor Hugo, a lírai versen belüli váltásokra figyelve Heinrich Heine lehetnének 
azok a költők, akiknek költészetfelfogása jó néhány ponton rokonítható a Pető-
fiével. Csakhogy Petőfinek a Kisfaludy-regékkel kapcsolatos költői állásfoglalá-
sának ez csak az egyik (jóllehet, igen jelentős) része. A másik rész, amelyre 
ennek a dolgozatnak címe, mottója és bevezetése már célzott, felvázolta azt a 
szembesítési stratégiát, amelynek révén Petőfi úgy szüntette meg a valóságos 
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és átvitt értelemben fent-lent szembenállást, hogy mindazt, amit Kisfaludy Sán-
dor még a „fent"-nek tulajdonított, Petőfi a lentre alkalmazta; s mindaz a tör-
ténet, történelem, szereplőgárda, amely a fent régiójában képviselhette a régi 
dicsőséget éppen úgy, mint az érzelmek nemességét, részben (s egyre inkább 
előrehaladva a Petőfi-líra kronológiájában) torzképszerűen jelzi egy képzet ki-
üresedését, részben a „lent" emancipációját végzi el. Az irodalmi népiesség his-
torikumába természetesen beilleszthető az a folyamat, amiképpen Petőfi a vár-
omladékok poétikáját a csárdáéval egyneműsíti; más kérdés, hogy talán nem 
csak erről lehet szó. Esetleg arról is, hogy a tónusvegyítés különféle formáival 
kísérletező költő a kialakult-elfogadott költészeti emblematika korszerűségét vi-
tatja, részben elfogadva, részben átrajzolva az emblematika összetevőit. S bár a 
váromladék helyébe a csárda kerül, nem egyszerűen táji-életképi cserét érzékel-
hetünk, hanem mindenekelőtt fogalmit, nemcsak a fent attribútumait kap(hat)ja 
meg a lent, hanem a fent is más attribútumokat kap, a fentről nézett lent (meg 
a lentről nézett fent) immár a megváltozott s a továbbiakban is változó nézőpont 
szerint minősül át, értékelődik föl (vagy éppen le). Talán az eddigieknél vala-
mivel több figyelmet érdemelne az az aprócska adalék, miszerint Petőfi nép-
dalgyűjteményében olvasható a „Rongyos csárda, nincs teteje..." kezdetű nóta. 
Mivel ez a kezdősor változataiban több „Alföld"-versből köszön vissza, feltéte-
lezhetjük: Petőfi vagy innen vette át, vagy innen kapott erősítést e motivikus 
tényező versbe iktatásához. Már Az Alföldben (1844. június második fele-júliusa) 
ott leljük: 

A tanyákon túl a puszta mélyén 
Áll magános, dőlt kéményű csárda, 
Látogatják a szomjas betyárok, 
Kecskemétre menvén a vásárra. 

Az 1848-as Kiskunság szintén megemlékezik az „ütöttkopott vén csárdá"-ról, 
az 1845-re datált, már említett Van a nagy alföldön csárda sok... hasonló módon 
antropomorfizálja a Betekints csárdát: 

Menni akar, de csak dűledez, 
Mint ivója, kiben sok a szesz! 
Födele is félre van csapva, 
Mint a részeg ember kalapja.14 

Gyulai Pál megfontolandó sorokat vetett papírra Petőfi tájképeivel kapcsolat-
ban, talán nem haszontalan idézni egy passzust: 

„Ha nem akarja lírává tenni, genreképpé válik festése, több személyt hoz bele 
s a tájkép csak keretévé válik egy jelenetnek, mely ugyan nem kikerekített mese, 
hanem elénk tárása valamely jellemző jelenségének vagy pedig lélektani festés. 
Ismét másutt, ami gyakran még nagyobb hatású, a kettőt összeolvasztja. 
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E nemben legszebb költeménye Petőfinek A csárda romjai, melyben mély haza-
és szülőföldszeretet nyilatkozik váltakozva genreképekkel s megragadó elégiái 
felindulással."15 

Amit Gyulai dicsérőleg-elismerőleg említ, tudniillik az idézett vers sűrű te-
matikai és tónusváltásait, azt Horváth János16 inkább a költő és verse rovására 
írja. Az bizonyos, hogy a „nemzeti klasszicizmus" versideálja felől tekintve bi-
zonyos értelemben szerkesztetlennek, csapongónak tetszik a költemény, a Hor-
váth említette műfaji egyenetlenség (elégia, óda stb.) mellett még a szerinte 
„mondva csinált politika" is zavarólag hathat, nem is szólva arról, hogy a „fel-
vezetés" túlságosan terjedelmesnek tetszhet. Az azonban messze nem bizonyos, 
hogy a „nemzeti klasszicizmus" esztétikájából elvont versszerkesztési ideál egy-
szer és mindenkorra meghatározó jelentőségű lenne, az meg kiváltképpen nem 
feltétlenül hiba, hogy Petőfi valóban több műfaji megszólalást próbál meg a 
versben, még némi ep ikus töredékek is belekerülnek, hogy az 1840-es évek 
közepének költészeti vitájában állást foglalhasson. Mert amellett, hogy az alföld-, 
pusztaság-, csárda-tematika legfontosabb összetevői ismételten fölbukkannak a 
versben, s a térbeliség m e g az időbeliség újfajta költői felfogásának kifejtésére 
szintén sort kerít a költő, aligha hagyható figyelmen kívül, miszerint a vers 
nyitányában az irodalmiságé, az irodalomé lesz a főszerep, és ekképpen ha nem 
a költői képzeletben, de legalább a „természet könyvé"-ben (ez sem új toposz!) 
új fejezet nyílhat. Jóllehet a költő úgy tesz, mintha csak a megfelelő oldalnál 
nyitotta volna ki a „könyvet", valójában a jelképes cselekedet (amely hasonlat 
formában ugyan, mégis irodalmi cselekedet) a képzelet hatalmát példázza. An-
nál is inkább, mivel váratlanul fölbukkanó hasonlata az irodalmi orientalizmus 
köréből való, ezt követi az ódai hangnemű szabadsághimnusz. (Mellékesen jegy-
zem meg, hogy A csárda romjai az első szerbre fordított Petőfi-vers, 1855-ből, 
Jovan Jovanovid-Zmaj tollából. A Bach-korszakban egymásnak gesztusokkal jel-
ző szerb és magyar költők-írók kapcsolatfelvételének számottévő állomása. De 
jelzés az is, hogy miért éppen ezt a verset választotta szerb fordítója.)17 Visz-
szatérve a költemény indítására, az irodalomból vett metafora indoklása a fel-
kiáltásnak, illetőleg a később kibontakozó gondolatsornak, egyben kétféle iro-
dalomfelfogásnak kibontása akképpen, hogy a fent-lent dichotómiát a könyvek 
olvasásának mikéntjére alkalmazza. Hogy Petőfi az egyszerűség mellett szavaz, 
akár megtéveszthető is lehetne, hiszen A csárda romjai az egyszerűség látszata 
ellenére is igen összetett előadású vers. Az egyszerűség, az átláthatóság utóbb 
a szabadság szinonimája lesz, majd a történelemben följegyzetlenül maradtaké, 
végül (mint arról volt szó) a mítosz és a mese találkozásáé. 
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Az a görbe felföld hegy- és völgyeivel 
Könyv, melynek számtalan lapját forgatni kell, 
De te alföldem, hol hegy után hegy nem kél. 
Olyan vagy, mint a nyilt, a fölbontott levél, 
Amelyet egyszerre általolvashatok; 
S vannak beléd irva szép, nagy gondolatok. 

A dolgozat címéül leírt idézetet költői helyzetleírásnak fogtam föl; annál is 
inkább, mert az irodalom után a történelem értelmezése következik. A csárda 
romjait „az idő nem keresi", így könyvekbe sem kerül, ennélfogva sem neve-
zetesség, sem hírnév nem kapcsolódik hozzá. Viszont a történelemnek ez a 
szemlélete indokolhatja a blaszfémiának ható eseménysort, amely éppen nem a 
költő ellenére jelez egy deszakralizációsnak minősíthető, a költő felfogásában 
egy másféle, nem kevésbé „hiteles" világnézetből fakadó történést: 

Az isten házából csárda!... és miért ne? 
Itt és ott élhetünk az isten kedvére: 
S láttam én csárdákban tisztább szíveket már, 
Mint kit naponként lát térdelni az oltár. -

Itt és a következőkben a Petőfi-költéSzetnek mintegy szótárát kapjuk meg, 
nemcsak a szókincs mutatja, hogy a Petőfi leírta világ más elemekből tevődik 
össze, mint az, amelyre reagál, amellyel szembesíti költészetét, hanem az az 
erkölcsi szemlélet is megfogalmazódik, amely majd a palota és kunyhó kon-
frontációjakor ismét megjelenik. S ha idézetünk előtt a templomból lett csárdát 
mentheti az, hogy a léleknek is meg a testnek is megvan a szükséglete, akkor 
ennek azonos értékké, lényeggé deklarálása már annak az új, radikális nézetnek 
fölbukkanását jelzi, amely az 1840-es évek második felében a költészeti váltást 
eredményezi, nevezetesen Petőfi végleges el- és befogadtatását. Nemcsak egy 
politikailag radikális megszólalás igényli „autorizációját", hanem egy, az eddi-
giektől eltérő retorizáltság, költészetfelfogás is. Horváth Jánosnak igaza van ab-
ban, hogy ez a vers túlságosan gyakran, talán még hirtelenül is, váltogatja a 
hangvételt, több húron játszik költőnk. Gyulai Pál ezt a vers érdeméül tudta 
be, Horváthot zavarta az ódai hangvételt megtörő reflexió, majd a költemény 
második részében található zsánerkép, benne a Petőfi-líra jellegzetes figuráival.18 

Ezen a ponton megint a versben lelhető irodalmiságra, önreflexióra kell utal-
nom. A csárdát - maga a költő állítja ezt - képzelete építi föl, „S vendégidet 
színről-színre szemlélhetem"... S ami következik: a Petőfi-líra egyáltalában nem 
jelentéktelen hányadát kitevő zsánerképek, falusi jelenetek figuráinak seregszem-
léje. Szinte egyetlen egy sem akad közöttük, aki ne köszönne vissza más Pető-
fi-versekből, a mulandóságot, a halál mindenhatóságát is ők példázzák, az an-
tikvitásból örökölt embléma allegorikus alakjai közé egyenrangúként lépnek be. 
De a költői képzelet építette eseménysor a dolgozatban már idézett csárda-ver-
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sek alaptónusát és képét is fölvázolja, méghozzá a megszemélyesítésnek azokkal 
az eszközeivel, amelyek később is jó szolgálatot tesznek a költőnek. Ez viszont 
azzal jár, hogy a mulandóság-toposz komorsága enyhül, a lentebb stílbe utasított 
tematika úgy érvényesíti a maga szempontjait, hogy szinte trivializálja az ódai 
vagy verses regébe illő emblémát. A várrom-poézis halódó várképzete itt a 
csárda „sorsának" alantabb járó tónusával találhatja magát szembe. így relati-
vizálódik az Idő hatalma is, amely nem vonhatja ki magát a triviális (populáris) 
tónus hatása alól: 

A csárda is vénült, vénült és roskadott, 
Leüté fejéről a szél a kalapot, 
A födelet. . . ekkép áll hajadon fővel, 
Mintha urával beszélne, az idővel, 
S kérné alázattal, hogy kissé kimélje, 
H a n e m sikeretlen esdeklő beszédje. 
Dűledez, dűledez. . . 

Az aprólékos leírás, a költészetbe addig alig bebocsátott részletek pontos rajza 
után ismét hangnemet vált a költő. De előtte még - éppen a populáris és az 
emelkedett tónus között - magát, a reflexiót teszi meg költői vitájának célpont-
jává. A mulandóságról gondolkodás több évszázad költészetének (többnyire 
ódába vagy elégiába illő) tárgya. Legalábbis fentebb stílt, ennek megfelelően 
magasfokú retorizáltságot vagy érzelmességet igényelt. A sziklatetőre épített, 
pusztuló vár megfelelő emblémája ennek a gondolatnak. Az alább idézendő 
sorokban Petőfi úgy tesz eleget a követelménynek, hogy a fentet a megmaradt 
gém teteje jelzi, az elmélkedőt a gém tetején ülő sas, amelynek tartása a kon-
templativ gondolkodóéra emlékeztet, csupán az elmélkedés tárgya kerül válto-
zatlanul a versbe: a mulandóság. A verset záró s már említett mitikus-mesei 
kicsengés a tónus egyneműsége révén nem kontrasztként, hanem folytatásként 
fogható föl. 

Csak az ágas és a gém van még épségben, 
Egy mogorva sas űl a gém tetejében. 
Legmagasabb hely a pusztán e gém vége, 
Azér t ült föl a sas ennek tetejébe. 
Fönn űl és merően maga elé bámul, 
Mintha gondolkodnék a mulandóságrul. 

Hogy a várrom-költészet és általában az érzékenység (meg a romantika) „fent-
jén" élcelődik a költő, feltehetőleg beleolvasható a versbe. Hogy a kontemplativ 
létformával egy sast tüntet ki, már n e m értelmezhető ily könnyed gesztussal. 
Hiszen a Petőfi-lírában (és általában) a sas semmiképpen nem a komikum att-
ribútumaival ellátott lény, a börtönéből szabadult sassal a költő „lelke" azonosul. 
Ám az is igaz, hogy a kontemplativ magatartás és a sas egybelátása egyáltalában 
nem szokványos, sőt, igencsak egyedi párosítás. Ellenben a versformálásban az 
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elbeszélő modalitása látszik érvényesülni, az ismétlésekkel lassított narráció az 
eddig jóval változatosabb-élénkebb előadásnak vet véget, s a kontemplációhoz 
illő tempót diktálja. Egyszóval: többféle hatás érvényesül, s ezek nem semlege-
sítik egymást. Talán a több ízben emlegetett vitahelyzet indokolja a sorok több-
rétegűségét: a „fent" relativizálását, a sas-allegória szokatlanságát, a mulandó-
ság-gondolatnak pusztai történések közé helyezését. A világos, áttetsző emble-
matikával, az ismert elemeket tartalmazó allegorizálással szemben a látszólagos 
egyszerűség jóval összetettebb hatásmechanizmust biztosít, n e m utolsósorban 
azért, mert amivel vitázik a költő, annak elemeit úgy tartja meg, hogy meglepő 
összefüggések közé helyezi. Az örökölt mozzanatokat akképpen kezeli, mint 
amelyek újszerű hierarchizálása révén új, „eredeti"-ként fölfogható jelentés ke-
letkezhet. 

Hogy a dolgozat címében idézett verssor tételszerűen közli a költő vitahely-
zetét, s ezt a mondatszerkesztéssel külön hangsúlyozza, a versegésznek lehetővé 
teszi egyfelől az elutasított költői-költészeti megszólalás humoros kétségbevo-
nását, másfelől a saját terminológia esztétikai értékeinek bemutatását, és ezen 
keresztül egy új (költői) szemantika igényét arra, hogy tudomásul vétessék. 
A „tetejébe(n)" szó ismétlése a 'tető', a 'fent' új jelentéstartalmát látszik kiemelni, 
a „merően maga elé bámul" még az 1840-es esztendők magyar színészetének 
is kedvelt eszköze egy bizonyos lelkiállapot jelzésére, itt a mulandóságról gon-
dolkodó sasnak tulajdoníttatik, s így egyszerre „deheroizál" és értelmez át a 
költő. (Még a Bánk bán második kidolgozásában is efféle színi utasításokat ta-
lálunk: „Merően néznek egymásra"; „Merően néz maga elébe"; „csak maga 
elébe néz"; „merően néz"; „merően néz utána"; „merően áll"; „merően nézi"; 
„merően néz az ablakon által ki".) Az ágas és a gém ennek a szótárnak fontos 
két szava, a Toldi első énekében lesz végleges honfoglalásuk a költészetben. Ám 
miként a rom a halódásnak (a halál előtti stádiumnak) jelzése, akképpen Pető-
finél: „Még áll s emelkedik az éghez kéménye, / Mint a haldoklónak utósó 
reménye". 

Petőfi alaposan és minden részletre kiterjedően „vitázik". „Téziseit" sokszo-
rosan és sokoldalúan erősíti meg: a „vitapartner" fordulataival szegezi szembe 
a maga fordulatait. A csárda romjai azért lehet szinte ars poetica-igényű, a címben 
kiemelt sor pedig szinte lefordítható a költészeti váltást végrehajtó költő eszté-
tikai nézeteire. A versből kitetszik, miként akarja újraalkotni Petőfi a költői 
hagyományt; de kitetszik az is, miféle jelentéssel gazdagítja a szavak szótári 
alakját. Ezen túl: még saját kezdő tájékozódását is átminősíti, Matthisson-fordí-
tásának elégikus hangnemét is deformálni látszik A csárda romjaiban megszó-
laltatott elégikus tónus. S hogy a romköltészet időszerűségét miként látja, azt 
Az alföld egy szakaszától A csárda romjai című versig, onnan a Kiskunság „film-
szerű" jelenetváltásaiig végig tudjuk kísérni. Amit A csárda romjaiban kifejtve 
kapunk meg, a Kiskunság éppen csak felvillantja (a kútágas maradványát , a 
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látóhatár szélén a délibábot, amely „nem kapott egybet, / Egy ütöttkopott vén 
csárdát emelt föl, azt / Tartja a föld felett", majd még tündérrege is feltűnik 
egy hasonlat tagjaként). Á m a csárdarom-poézis talán leginkább a Kutyakaparó-
ban nyerte el azt a formát, amelyben már eltűnni látszik a vitaszöveg, semmi 
nem emlékeztet sem Kisfaludy regéire, sem a vele rokon költészetfelfogásra, ám 
amely jelzi azt a vitaszövegen messze túlnövő lehetőséget, amelyet a Petőfi-líra 
hódított meg a magyar irodalom számára. Illyés Gyula bizonyára joggal érezte 
az efféle versek „oroszos" jellegét, orosz irodalmi jelenségekkel való rokonsá-
gát.14 Ezúttal talán azt emelném ki, hogy Petőfi komikum tárgyává teszi a maga 
puszta- és csárdaromantikáját is; miután a csárdarom-költészetnek kivívta jogait, 
e jog birtokosaként új megszólalási változat felé tört. S ebbe belerejtette A csárda 
romjai zsánerképeit, de annak is a visszáját, az ott élvvágyó csaplárosné itt 
ötven-ötvenöt éves bájaival van jelen, a betyárokat a vármegye kipusztította, a 
betyárromantikára sem lehet tehát számítani, a nap sem válhat egy regényes 
történet szereplőjévé: „Mintha szánakozva tekintene / Ez árva csárdára." A 
„fent"-et egy „kopár dombtető" képviseli, rajta „egy régi kőszent". A kőszent 
nyakába akasztott tarisznyával: emblematikus figura lehetne, de az allegóriát 
maga, a költő „fordítja le", s ezzel végzi be versét. Mintha az eddigi csárdaversek 
„rekvizitumai" is végleg lepusztult állapotban egy verstípus végső változatát 
jelentenék be (a Kiskunság - láttuk - néhány kiragadott példával elégszik meg), 
Petőfi lezárja ennek a fajta lírának útját - a maga számára; miután vitázva 
megnyitotta. A Kutyakaparó20 két szereplőjét nem is a csárdaversekből, hanem 
A helység kalapácsából kölcsönözte, s a maga belépése a versbe pusztán az idő-
mérés megkönnyítését szolgálja, ám elég általánosságban mozgó ahhoz, hogy 
a pontosan meghatározható számszerűségtől mentes legyen. A Kutyakaparó belső 
és külső világa egybecseng, az elégikus tónus is indokolt lehetne, ha nem hatná 
át az elégia groteszkbe fordulása. Ez az, ami A csárda romjaiban21 még nem volt 
sejthető, s ami fokozatosan készült elő a Petőfi-lírában. De ez már kívül esik a 
csárdarom-poézis világán. 
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