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A J Ö V Ő R E I R Á N Y U L Ó ESZMÉK ÉS M A G A T A R T Á S 

PÄNDI PÁL: „KÍSÉRTETJÁRÁS" MAGYARORSZÁGON* 
CÍMŰ MŰVÉNEK JELENTŐSÉGE A TANÁRI GYAKORLAT SZEMSZÖGÉBŐL 

Az utóbbi időben igen jelentős műveket hozott létre a magyar 
irodalomtudomány. Ezeknek a műveknek az eredményei szükség-
szerűen nem kerülhettek még be a most használatos tankönyvek 
szövegébe. A tudomány azonban nem önmaga számára dolgozik. 
Éppen ezért szükséges, hogy eredményei minél hamarabb közismer-
tek legyenek. Pándi Pál „Kísértetjárás" Magyarországon című művéből 
azt a szálat emeljük ki, amely egyfelől új vonás a reformkori irodal-
munkban, s elsősorban Petőfi költészetében, másfelől pedig amely 
hiányzik a tankönyvből. Ez a szempont tehát módszerünket is meg-
határozza. A könyv ismertetését n e m tűzdeltük tele pedagógiai cél-
zatú mondatokkal, — megítélésünk szerint ez az adott osztályban 
tanító tanár feladata. 

• 
Pándi kétkötetes nagy művének Előszavában egyik fő célját is 

meghatározza: „néhány vonást, mot ívumot" szeretne hozzácsatolni 
„társadalmunk reális önismeretéhez". E néhány vonás, motívum, 
hogy az 1820-as évektől a 19. századi utópista szocialista és kommu-
nista — vagy ahogyan összefoglaló néven nevezi: új-szociális esz-
mék elterjedése és a rájuk irányuló figyelem sokkal mélyebb, jelen-
tősebb, mint eddig gondoltuk vagy tudtuk. Pándi azt is bizonyítja, 
hogy a magyar szocialista önismeretnek és öntudatnak már ebben a 
korban megvannak a nyomai, előzményei, s hogy hibás többek közt 
az az állítás, „hogy a magyarságtól alkatilag idegen a szocializmus, 
a kommunizmus". 

A szakemberek számára a Pándi által közölt adatok egy része is-
mert volt, mégis, a reformkorról alkotott általános képünkből az 
új-szociális eszmék jelenlétének és hatásának a ténye hiányzott. Egy-
séges rendszerbe senki sem állította ezek elterjedését, különböző elő-
jelű fogadtatását és hatását. De Pándi érdeme nemcsak a rendszerbe 
állítás — minőségileg ad új vonást a reformkori magyar irodalom, 
s elsődlegesen Petőfi megértéséhez, és szocialista öntudatunkhoz 
is. Nem azt akarja bizonyítani, hogy ez az eszmekör ebben a korban 
domináns szerepet játszott. De „a korabeli irodalom csúcsain — Eöt-
* Magvető, 1972. 
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vös, Vörösmarty, Petőfi műveiben — termékenyítő ihletforrásként 
jelentkezett az új-szociális eszmék hatása, sőt Petőfi lírájában mint a 
teljes költői világképet formáló erő". Az új-szociális eszmékkel kap-
csolatban az adott korban a „különböző irányzatok teoretikusai, pub -
licistái és politikusai a teljes elvi elfogadástól a részleges befogadáson 
át a mérlegelő kritikai magatartásig a reagálásoknak olyan sorát p r o -
dukálták, amely figyelemre méltóan érett, korszerű magatartásról 
tanúskodik". 

Már ennyiből is látható, hogy Pándi könyvének sokkal kevésbé 
az adatait, mint inkább gondolatmenetét kell és lehet a középiskolai 
irodalomoktatásban felhasználnunk. A könyv valóban a szocialista 
öntudat fejlesztését szolgálja. 

Az I. kötet a „Fogalmak és előzmények" с xcjezetcbcn — amint a 
cím sugallja — a fogalmak pontos meghatározását és tisztázását adja 
a szerző. „Utópista művek már évszázadokkal, sőt évezreddel az u tó -
pista szocializmus keletkezése előtt léteztek., s a szocializmus létezik 
az utópista elképzelések korai szakasza után is" (I. 17) — szögezi le 
azonnal. Az utópiák mindig „egy elképzelt boldog társadalom képét 
rajzolják fel". (I. 19.) Az utópia és a tudományos szocializmus között 
különbség van, „Ám a szocializmus utópiája, mint a tudományos 
szocializmus előzménye, nemcsak a tudománytalanság szinonimája, 
hanem — ebben a konkrét összefüggésben — a szocializmus tudo-
mányos szakasza előtti stádium jellemzője is". (I. 20.) 

A 18. század végéig az utópista rendszerek a maguk elméleti lé-
nyegét szépirodalmi formában érvényesítették. Azok az írók, akik 
jelentős műveket hoztak létre ebben a vonatkozásban, a valóságot 
„hosszabbították meg", az irreálisnak látszó megoldásokat a társa-
dalom reális, valódi mozgásirányainak figyelembevételével állították 
olvasóik elé. Az utópiák története természetesen nem egyenlő az 
utópista szocializmus és kommunizmus történetével, de „a k o m m u -
nisztikus motívumok . . . szerepet játszottak az utópiák történeté-
ben". (I. 25.) 

Pándi ezután áttekinti az utópista szocializmus klasszikusait, és 
utal műveikre is. Közvetlen elődeiket a felvilágosodás gondolkodói-
ban, íróiban találja meg. 

A magyar fogadtatást illetően kiemeli Rousseau előkészítő hatá-
sát, illetőleg azokat a sajtótudósításokat, amelyek az angliai gyári 
munkások helyzetét ismertetik. Felhívja a figyelmet, hogy a szocia-
lista utópiák nyugaton sem fonódtak össze a munkásság mozgalmai-
val. Az, hogy nálunk nem is létezett még számottevő munkásosztály 
— alkalmat ad bizonyos szerzőknek arra, hogy „retrográd szövet-
séget" teremtenek az utópistákkal, elsősorban azokkal, akik a gyár-
iparral együtt jelentkező elszegényedésről, a gyári munkások nyomo-
ráról írnak. Az újságcikkek, az egyes évek könyvalakban kiadott 
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krónikái, aztán az útibeszámolók elég gyakran adnak hírt az utópista 
szocialisták elveiről, az előforduló tömegmegmozdulásokról. Ezen 
írások zöme puszta ismertetés, de akadnak elhatároló jellegű meg-
jegyzések is. Az 1820-as; 30-as évek fordulóján azonban ezeket az 
elveket és eseményeket még nem használják fel a politikai törekvések 
szellemi eszközeiként. A 30-as évektől kezdve Lamennais, majd 
Saint-Simon, Fourier és Sismondi elméleteit ismertetik. 1834-től két 
könyv hatásának lehetünk tanúi: Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-
amerikában című útikönyvéé és Lamennais Paroles d'un Croyantjíé, 
amely a jelzett évben jelent meg Párizsban. Bölöni Farkas a megláto-
gatott shakerek, rappisták, owenisták telepeiről s az ott tapasztalt 
életről, elvekről számol be. Pulszky Ferenc a nem a nyilvánosság-
nak szánt jegyzetfüzetében Bölöni Farkas (egyébként betiltott) könyvé-
ről éppúgy megemlékezik, mint Lamennais könyvéről. 

Számunkra itt egy adalék lehet fontos: valószínűleg Pulszky is-
mertette meg Kölcseyvel is ezt a könyvet. Ő jegyezte fel erről Köl-
csey véleményét is, amely szerint állítólag rosszalta Kölcsey a francia 
szerző „kozmopolitizmusát", mert „nagy és hatásos csak kis szférá-
ban lehet az ember". Pándi erről így í r : „A ,kozmopolitizmus' el-
ítélését s annak indokolását nemcsak azért érezzük hitelesnek, mert 
hasonló okfejtéssel találkozunk a Parainesis . .. -ben, hanem azért is, 
elsősorban azért, mert ez az elemzés híven fejezi ki Kölcsey elégedet-
lenségét egy olyan eszmerendszerrel, amely — más körülmények 
között születvén — nem reagál közvetlenül a magyar (és kelet-európai) 
viszonyok között speciálisan érzékeny nemzeti kérdésre." (I. 94.) 

A kozmopolitizmus és hazafiság témája a 30—40-es években rajtuk 
kívül még Vajda Pétert, Tóth Lőrincet és Vörösmartyt is foglalkoz-
tatta. A kozmopolitizmust még feltehetően Vörösmarty is a végső 
egyenlőségi tanokkal asszociálta. Lehetséges, hogy az új-szociális 
eszmék, esetleg Fourier Traité de l'association domestique-agricole-ja. 
(1822) hatottak Berzsenyi Dániel A magyarországi mezei szorgalom 
némely akadálya című munkájára, mely egyébként Széchenyi Hitel-
ének ösztönzésére született. 

A reformmozgalom fellendülésekor már „a legális sajtó is közöl az 
utópistákkal rokonszenvező ismertetéseket . . . " (I. 102.). A megerő-
södő liberalizmus nemcsak ezt tette lehetővé, de szükségképpen a 
vitát is magával hozta. Elsősorban Sismondi nézeteivel vitáztak 
(Gorove István, majd Trefort Ágost is egy akadémiai felolvasásában). 
A folyóiratok közül — mivel a közgazdasági, jogi és filozófiai iroda-
lom érintkezik egyre jobban az új-szociális eszmékkel — az Athenaeum 
és a Figyelmező játszik szerepet ezen eszmék direkt és indirekt hazai 
propagálásában. Kazinczy Gábor fordításában az Athenaeum három 
részletet közöl pl. Lamennais Paroles . . . -jából. 

A lapok hírül adják a francia és angol munkások követeléseit és 
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mozgalmait is. Nagyon fontosak azonban a reformkori útirajzok, 
Szemere Bertalan, Gorove István, Tóth Lőrinc, Irinyi József, Eötvös 
József művei. Az 1840-es években különösen fontosak a hazai úti-
rajzok. Ezek is társadalmi telftettségűek. „Némi leegyszerűsítéssel 
azt mondhatjuk — írja Pándi a különböző útirajzokról —, hogy a 
hazai útleírásokban az kap nagyobb hangsúlyt, ami változásért kiált, 
a külföldön járók útikönyveiben pedig a változás alternatívái kerül-
nek előtérbe." (I. 135.) Az útikönyvek nem mindegyike beszél 
progresszív módon az új-szociális eszmékről, sőt Kovách László és 
Császár Ferenc élesen el is ítéli azokat. Az állásfoglalások gyakran 
igen bonyolultak: Gorove István pl. a polgári fejlődést azért sürgeti, 
nehogy a kommunista eszmék felforgassák a hazai viszonyokat. 
„ A kor legjelentősebb politikai felvilágosító munkái közöt t" Irinyi 
József könyvének is ott a helye. (Német-, francia- és angoloroszországi 
Úti jegyzetek, 1846.) 

Ezután következik az I. kötet egyik legérdekesebb fejezete, amely-
ben Pándi Kossuthnak, Széchenyinek, a centralistáknak és Kemény 
Zsigmondnak az új-szociális eszmékhez való viszonyát elemzi. Te-
kintve, hogy ez sem tartozik szorosan tárgyunkhoz, csak a summá-
zatot adjuk: „Mutatis mutandis mind a négy tendencia képviselői 
(Széchenyi, Kossuth, a centralisták, Kemény Zsigmond) támogatták 
a haladás ügyét; progresszív teljesítményeik minősége és a pozitív 
kulmináció időpontjai között azonban lényeges különbségek mutat-
koztak." (I. 227.) Az új-szociális eszméket tekintve a legtájékozottab-
bak a centralisták és Kemény Zsigmond voltak; „a centralistáknál 
mutatkozott a legtöbb mérlegelő figyelem, . . . Keménynél a leg-
határozottabb elutasítás". Pándi itt is figyelmeztet arra, hogy ne be-
csüljük túl az új-szociális eszmék hatását, s arra is utal, hogy „Az irány-
zatok közti különbségeket nem az új eszmékre adott válaszok alapján 
jellemezhetjük a legpontosabban, hiszen ezek a válaszok nem fog-
ták át a kor valamennyi lényeges kérdésében elfoglalt álláspontjaikat". 
(I. 228.) Azt azonban nyomatékosan mondja, hogy ha a válaszok 
„ n e m fejezik ki a válaszadók teljes szellemi-politikai arculatát, de 
jellemzik az t . . . " (I. 229.) 

A konzervatívok állásfoglalását ismertetve, megtudhatjuk, hogy 
Engels neve épp az ő révükön lett ismert Magyarországon. (Buda-
pesti Híradó 1845. december 9., névtelen szerző; majd Nemzeti 
Újság 1847. április 30-i és május 4-i számában K. F., valószínűleg 
Kállay Ferenc, Kölcsey barátja.) A konzervatív nézeteknek kitűnő se-
gítséget jelent a nyugati államokban található pauperizmus. A hazai 
konzervativizmusnak kétféle álláspontja van: „Az egyik . . . a polgári 
haladás, az iparosodás ellen fogalmazza meg a maga álláspontját, érv-
ként használva a pauperizmust a kapitalizmus ellen. A másodikként 
ismertetett felfogás a szocialisztikus-kommunisztikus nézetek ellen 
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fordítja a maga pauperizmuselemzését." (I. 243.) Hangzatos szavak-
kal védelmezik az új eszméktől a családot és a vallást is. Felhasználják 
azokat a lehetőségeket, amelyeket az új-szocialista eszmék és mozgal-
mak és a haza viszonyából felhasználhatók, s „A negyvenes évek ele-
jén már találkozunk olyan kísérlettel a konzervatív sajtóban, amely a 
szocializmus vádjával igyekszik kompromittálni a szomszédnépi, illet-
ve a nemzetiségi követeléseket". (I. 248.) Természetesen az is előfor-
dul, hogy egy-egy cikkíró a maga ellenfeleit szocialista-kommunista 
szimpátiával gyanúsítja és vádolja. (Pl. Csató Pál Kazinczy Gábort.) 

Jelentős fejezetet szentel Pándi Pál az új eszmék magyar honosítói-
nak és újjáértelmezőinek: Táncsicsnak (az 1843—44-ben írt, de csak 
1848-ban megjelent Józanész c. műve), Horárik Jánosnak (a papból 
házi nevelővé lett felvidéki embernek, elsősorban Johann Horariks 
Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren 1841 — 45. с. könyve), 
Vasvári Pálnak, valamint a jó szándékú álmodozó Sasku Károlynak 

(Boldogságtudomány, vagyis mi módon teheti magát az emberi nemzet 
lehető legboldogabbá? c. munkája). 

Az eddig ismertetett fejezetek Pándi könyvének igen fontos részei. 
A mi szempontunkból azonban ezután következnek a lényeges elem-
zések. Noha nyilvánvaló, hogy egy tanárnak nemcsak azt kell tudni, 
amit a tanítási órán közvetlenül képes átadni, — gyakorlatunkban 
az I. kötetből az utolsó két fejezet látszik leglényegesebbnek. Az eddi-
giek — ismét a mi nézőpontunkból — mintegy a tanári „háterrét" 
adhatják mindazoknak, melyek a „Kísértetjárás" az európai irodalom-
ban és a „Kísértetjárás" a magyar irodalomban című fejezetekben 
találhatók. 

Pándi ismét felveti — mi itt említjük először —, Lukács Györgyöt 
idézve, az utópista eszmekör és az irodalom, mint a valóság tükrö-
zésének problémakörét. Ez a lényegében esztétikai kérdés azt érinti, 
hogy ha az író utópista eszméknek vallva olyannak rajzolja művében 
a „valóságot", amely az utópista eszméknek megfelelő, akkor hitele-
sen valósítja-e meg a valóság tükrözését? Pándi erre így válaszol: 
„ . . amiként az utópia nem emel ki a valóságból, az utópiákat tük-
röző művek sem érvénytelenítik a tükrözésből következő meghatá-
rozásokat. Minél messzebb kerül az utópia a valóságtól, annál kevésbé 
lesz alkalmas arra, hogy igazi művészet,tárgya' legyen. Ez semmiképp 
sem jelenti azt, hogy a költői jövőbe tekintés kívül esik a művészet 
lehetőségén, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy ez esetben a jö-
vőbe tekintő költő, mint a valóság letéteményese, a művészi ábrázolás 
centruma. Más kérdés — amire ugyancsak Lukács figyelmeztet —, 
hogy voltaképpen minden igazi művészet a valóság megváltoztatására 
törekvő kritika, s ebben és csakis ebben az értelemben, minden igaz 
művészet hordoz .utópikus' elemet." (I. 318.) 

Ú g y gondoljuk, hogy az ezekben a sorokban nagyon erősen össze-
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sűrített problémakör feloldott megtárgyalása semmiképpen nem 
haszontalan, függetlenül attól, hogy a tanár az utópista eszmék és az 
azokat tükröző művek közül mennyit tud vagy képes bemutatni . 
Ezzel ui. világos magyarázatot adhatunk egy nagyon elterjedt — sok-
szor öntudatlan — igényre. Ez azt várja a művektől, hogy naturális 
hűséggel ábrázolják a valóságot, s azt vallja, hogy egy mű akkor „rea-
lista", ha olyan világot tár az olvasó elé, amelyre minden tekintetben 
és azonnal és a saját közvetlen tapasztalataira támaszkodva ismerhet 
rá az olvasó. Azt, hogy az irodalom pozitív irányú eltolása a valóság-
nak, némely régi esztétika is érintette az ún. „költői igazságszolgálta-
tás" kapcsán. De csak érintette, is rosszul oldotta meg. Most, a lukácsi 
gondolatot kibontva, erre is kitérhetünk, s lényegét, megoldását tanu-
lóink elé tárhatjuk. 

A kelet-európai országok irodalmából Pándi érinti a lengyel 
Miczkiewicz, Dembrowski, majd az orosz Herzen, Ogarjov, Belinsz-
kij, Csernisevszkij munkásságát. Nyugat-Európában, különösen az 
1830-as júliusi forradalom után nagy számban jelentek meg az ú j -
szociális irányzatok lapjai, s ezekben gyakran szerepelnek munkás-
verselők. A lapokon kívül a városi nép közvéleményét „a nagy hagyo-
mányokra visszatekintő énekes társaságok, a goguettek működése" 
(I. 326.) is befolyásolta. Utcán, kávéházakban aktuális énekszámaikat 
adták elő, s nagyon népszerűek voltak. Tanítójuk, mesterük Béranger 
volt. A francia irodalomban George Sand művei is magukon viselik 
az új-szociális eszmék hatását, sőt ezeket E. Sue, Alfred de Vigny egy-
egy müvében is észrevehetjük. Stendhal is ismerte Fourier tanításait. 

Igaz, hogy Balzac művei közül a Goriot apó az ún. kötelező olvas-
mány. Ú g y gondoljuk azonban, hogy egy viszonylag jobb képességű 
osztállyal e helyett elolvastathatjuk a Vesztett illúziókat is. E m ű kapcsán 
sokkal jobban tudjuk megmutatni, hogy az irodalomnak a polgári 
fejlődés és a francia forradalom által elindított megújítását hogyan 
veszi át a romantikától 1830-tól kezdve a realizmus. De ugyanakkor 
rámutathatunk Daniel D'Arthez és társasága ismertetésekor „a korai 
szocializmus hőseinek közelségére" is. Balzac rajza itt egy kissé illu-
zórikus, de az imént említett esztétikai kérdés segítségével ez a prob-
lémakör egészen egyértelművé tehető. Baudelaire tanítása során is 
forrásként használhatjuk Pándi könyvét: „1848-ban Lamennais-val 
dolgozott együtt a La Tribune nationale című szocialista lapnál" (I. 
336.); irodalmi és képzőművészeti tanulmányaira Fourier nézetei hatot-
tak, s A romlás virágaiban megjelenő „Éden, Ikária, elutazás, új világ 
keresése" (I. 337.) mot ívumok Fourier, illetőleg Cabet hatásáról szól-
nak. 

Goethe műveiben is elemzi az új-szociális eszmék jelenlétét (Wil-
helm Meister), majd idézi a Faust Il.-ből a jövőt festő munkaképet. 
Szükségszerűen részletesebben foglalkozik Heinével. 
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Az angol irodalomra vetett pillantása előtt egy lényeges elvi meg-
jegyzést tesz. „Hogy a szépirodalom milyen mélységben és szélesség-
ben dolgozza fel egy-egy ideológiai törekvés — adott esetben a korai 
szocializmus — gondolati anyagát, az attól is függ, hogy milyen a 
szintje és a hatóereje az ideológiának az illető irodalom környezeté-
ben ." Angliában „korábban mutatkoztak az új-szociális törekvések 
gyakorlati eredményei, mint Franciaországban vagy Németország-
ban" (I. 354.), de az elméletek nem váltottak ki olyan nagy hatást. 
Ennek oka: az irodalomra nagyobb hatást gyakorol a nép, főként az 
ipari munkásság helyzete, mint az utópisztikus elméletek. Shelley 
és Byron figyelme elsősorban az elnyomottak életére, helyzetére irá-
nyult. Mellettük virágzik a chartista költészet és irodalom is. A char-
tista dalokban sűrűn feltűnik, mint szerkezeti elem, a kórus, ami a 
művek tömeglírai jellegét hangsúlyozza. 

Az angol körképet Pándi Dickensszel zárja. Ezt a részt is szorosan 
kapcsolhatjuk oktatásunkhoz. Ismeretes, hogy a „19. századi angol 
.szociális irodalomnak' Dickens a legjelentősebb képviselője". De 
ugyanakkor az ő művei kiváló példák arra vonatkozóan is, „hogy 
a .szociális irodalom' nem feltétlenül szocialista irodalom". (I. 365.) 
Dickens kiválóan rajzolja meg a korabeli Angliát, magáénak érzi az 
elnyomottak és szegények ügyét, de tele volt előítéletekkel „a munkás-
sággal mint tömeggel, mint szervezkedni kezdő osztállyal szemben". 
A szegények, „a munkások iránti részvét és szánalom tüstént riadt 
elítélésbe csapott át, amint az agitátorokra, szervezkedő-cselekvő 
munkásokra terelődött a figyelme". (I. 366.) A nehéz helyzetmegol-
dásakor mindig előtérbe kerültek — ahogy Pándi írja — „nem is 
annyira morális, mint pedagógiai illúziói az emberiség jó és rossz felé-
ről". (I. 367.) Összefoglalásként ezt ír ja: „ Ú g y maradt távol és dis-
tancírozta regényhőseit is a munkásmozgalomtól, hogy félreérthe-
tetlenül közelállónak vallotta magát a munkásokhoz. Ez az egyszerre 
érvényesülő távolság és közelség megoldhatatlan ellentmondásokat 
és művészi töréseket okozott regényeiben. A kor lehetőségeit jellemzi 
és a realista írót dicséri az a tény, hogy Dickens művei ezekkel a 
ellentmondásokkal és törésekkel együtt is élő részei a világirodalom-
nak." (I. 368.) 

* 

Mikor Pándi a magyar irodalomban fellelhető utópisztikus elméle-
tek jelentkezését kezdi vizsgálni, figyelmezteti olvasóit, hogy Magyar-
országon ebben az időben a feudalizmus kritikája a társadalmi fej-
lődés központi kérdése, nem a kapitalizmus kritikája a munkásosz-
tály oldaláról. Az a gazdasági-társadalmi alap, amelyről nálunk fogad-
ák az új-szociális eszméket, magyarázza, hogy ezek egyaránt „kísérői 
ettek nemcsak a kapitalizmust meghaladni akaró törekvéseknek, ha-
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nem azoknak az irányzatoknak is, amelyek a kapitalizmus kiküzdésén 
fáradoztak". (I. 389.) A mi körülményeink között az is természetes, 
„hogy az eszmék és eszmények irodalmi hatása nálunk hasonlíthatat-
lanul erősehb az élettények hatásánál", illetőleg, hogy „nagyobb a 
vonzódás az utópiákhoz, mint a magyar társadalomban csak csíra-
formában jelenlevő ipari proletáriátus életének az ábrázolásához". 
(I. 389 — 90.) Fáy András A Bélteky háza (1832) már egy pedagógiai 
törekvéssel kapcsol össze egy társadalomjavító modelltelepet. Ebbe 
a vonalba tartozik Jókai Szilárdy Leandere is (Hétköznapok, 1846). 
A különböző művekben (pl. Jósika A falusi lelkész, Az isten ujja ; 
Ábrányi Emil A vén Andor stb.) megjelenő mintatelepek, paraszt-
iskolák, agrárutópiák a nemesi progresszió, a liberalizmus eszmerend-
szerébe illeszkednek bele. Más megközelítésből tárgyalják ezt a kérdést 
Táncsics regényei, a Pazardi és a Bogdán unokája, Laura. A Pazardi 
— mely rossz regény egyébként — antifeudális mű, „a munkás élet 
és jogegyenlőség eszméjét állítja szembe a feudalizmussal". 

A 30-as, 40-es évek szépirodalmát „a különféle fantasztikus utó-
piák, köztük a mai science fiction ősei is" (I. 400.) jellemzik. (Pl. Ney 
Ferenc Utazás a Holdba.) „A fantáziával meghódítható ta r tományok" 
közé tartozik az álomvilág is, pl. Kuthy Lajos elbeszélése, a Divatkép 
és Jósika Miklós Végnapokja. Kuthy hőshője egy olyan álomvilágban 
keres menedéket, ahol a jó már társadalmi jó, a rossz már társadalmi 
rossz. Ezek után Pándi megjegyzi: „Az eddig számba vett írásoknak 
egy része inkább csak érdekesség a kor irodalmában, s nem igazi 
érték; másik része elszigetelt állapotban maradt, számottevő hatást el 
nem érő, történeti értékű vállalkozás; az írások harmadik csoportját 
pedig — elsősorban Jósika munkáira gondolunk — irodalmi értékű, 
de az alkotó életművében csak mellékes szerepet játszó elbeszélések 
teszik." (I. 407.) 

Az új-szociális eszmék egyetemes érvényű gondolatainak a hazai 
irodalomban való legmagasabb megfogalmazását Vörösmarty A 
Guttenberg-albumba c. verse és Eötvös A karthausijs. jelenti. A centralis-
ták ismerték ezeket az eszméket és eszmerendszereket, s egy polgári 
demokratikus koncepcióba igyekeztek beépíteni. Eötvös ebben a 
regényben „Mivel pedig a polgári struktúrában mutatkozó zavarok ki-
küszöbölésére még n e m képes tudományosan megalapozott ellen-
javaslatot tenni, egy polgári távlaton is túlmutató, az új-szociális 
eszmék által inspirált poétikus humanizmusban oldja fel az ellentmon-
dásokat". (I.408.) Már Sőtér István is rámutatott , hogy az új-szociális 
eszmék sugallata a negyedik részben, Gusztáv „végrendeletében" 
jelennek meg, mint költőileg megfogalmazott program. Pándi is ezt 
a részt elemzi legrészletesebben. 

A kisebb, alacsonyabb művészi értéket képviselő művek közül, 
melyekre ezen eszmék hatottak, említsük meg Császár Ferenc Alom 
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és valóság c. levélregényét, Vajda Péter A nap szakaszai és a Dalhon 
c. prózaverseit, Bozzai Pál Kelet könyveit, de főként Czakó Zsigmond 
Leona c. drámáját. 

A lírában Vörösmarty A Cuttenberg-albumba c. műve „tükrözi 
elsőként halhatatlanul az új gondolatot". (I. 445.) Az 1839. szeptember 
5. előtt keletkezett vers (s nem 1840-ben, ahogy a korábbi kiadások 
mondották) a braunschweigi Heinrich Meyer által kiadott emlék-
albumban jelent meg. A filozófia közelébe emelkedő gondolati köl-
tészet már a Csongor és Tündében s a Pázmán c. epigrammában meg-
jelenik; már ezekben észrevehetjük a készséget „az emberi egyete-
messég méreteiben való gondolkodásra". Ebben a versben az utópista 
szocializmus hatása abban látszik, ahogy „Vörösmarty előrelátja az 
eljövendő igazságos kort", s abban is „ahogy a feléje vezető utat el-
képzeli". (I. 445.) Pándi véleménye itt nem egészen egyezik a tan-
könyvben találhatóval, mely szerint Vörösmarty a megoldást a re-
formkori haladó nemesség utópiája alapján képzeli el. A műben a fel-
világosodás lírájában használatos képek fonódnak össze „az új-fel-
világosodás lírába oltott motívumaival: az emberségre javuló emberi-
ség, a világtanácskozás, a felismert és kimondott igazság képeivel és 
gondolatával". (I. 446.) 

A Gondolatok a könyvtárban című versben megjelenő „újabb szel-
lem" és „új i rány" nem az utópista szocializmus lírai elnevezése. Azon-
ban ez „mint óhajtott, de kétséggel körülvett p rogram" jelenik meg. 
„Az ,újabb szellem' fogalmán alighanem a demokráciát kell értenünk". 
(I. 447.) A tankönyv erről azt mondja, hogy ezzel „az utópista szocia-
listák tanítására céloz a költő". Pándi ezt túlzásnak tartja. A lényeg az, 
hogy ezek az elnevezések az utópista gondolatok ismeretében fogal-
mazódtak költészetté. Arra, hogy Vörösmarty ismerte az utópista 
elméleteket, a következőkből is gondolhatunk: 1827 —32-ig szer-
kesztette a Tudományos Gyűjteményt (s itt az új eszmék képviselőire 
gyakran utaltak) ; Pulszky feljegyzéséből tudjuk, hogy ismerte Lamen-
nais Paroles . . . - ját ; levelezésében gyakran „tűnnek fel olyan fejte-
getések, amelyek az új eszmékkel koncentrikus gondolatkörben he-
lyezkednek el" (I. 449.), s ezek hatását Kemény Zsigmond is elismerte 
Vörösmarty-emlékbeszédében. Mindez természetesen nem jelenti 
azt, hogy az ő költői pályáján központi helyet foglalnak el az ú j -
szociális eszmék. A Guttenberg-albumba sem tételes politikai állásfog-
lalás, s „ezért nincs okunk pálfordulást látni Vörösmarty 48-as nyi-
latkozataiban, amelyekben — immár a forradalmi hullámzás közepette 
— szembe fordult a tulajdon ellen szót emelő ,túlzók'-kal". (I. 451.) 
Amikor ő 1848-ban fellépett „a kommunisztikus izgatás, illetve pers-
pektíva" (I. 453.) ellen, akkor — annak ellenére, hogy nem helyeselte 
a tulajdonviszonyok megváltozását — mégis papírra vetette az igaz-
ságos társadalom utópiáját. 
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Az új-szociális eszmck irodalmi körképének zárásaként Pándi ismét 
figyelmeztet arra, hogy ezek az eszmék a hazaiakhoz viszonyítva fej-
lettebb, polgárosultabb társadalomban alakultak ki. Ezeknek a gon-
dolatoknak az átvitele egy más társadalmi-gazdasági közegbe azt is 
jelenti, hogy „a be- és elfogadás irodalmi menetében is végre kell 
hajtsa az eszmén azt a változtatást, ami nélkül lehetetlen az új közegbe 
való gondolati-irodalmi beillesztés". (I. 457.) Ezért láthatjuk, hogy 
voltak, akik a változást felülről akarták kezdeményezni és a hazai 
feudális viszonyokkal akarták összeegyeztetni; voltak, kik „az ala-
pok sérelme nélkül történő irodalmi" megvalósítást akarták; akik az 
eszméket leszűkítették (telepekre, parasztiskolákra stb.). Eötvös és 
Vörösmarty megőrizték „az új eszmék össztársadalmi dinamizmusát, 
emberségperspektíváját", de nem vezették át műveikbe azok „teljes 
társadalmi atmoszféráját s az utópisták ajánlásait". (I. 458.) 

* 

Ezek tán részletesebben kell foglalkoznunk a mű II. kötetével. 
Ebben ui. az új-szociális eszmék Petőfi Sándor költészetében való 
jelenlétéről ír Pándi. A részletesebb ismertetést nemcsak az indokolja, 
hogy a középiskolai tankönyv Petőfi-képéből ez a vonás jószerével 
teljesen hiányzik. A tankönyv nagyon elnagyoltan állítja elénk Petőfi 
fejlődését is. Ismertetésünkben ezt is megkíséreljük felvázolni, azért, 
hogy a középiskolás diákjaink mélyebb, igazabb Petőfi-képet kap-
hassanak. 

Ismeretes, hogy levelezésében, cikkeiben egyetlen utópista elmélet-
íróra sem hivatkozott Petőfi. Közvetlen módon a közvetlen hatást 
tehát nem tudjuk bizonyítani. Ám vitathatatlanul igaza van Pándinak, 
hogy „a forrásokra közvetlenül utaló írói adatoknál fontosabb a 
művészi eredmény, a kalauzoló gondolat". (II. 6.) S ha Pándi mindig 
óvta is olvasóját, hogy ne tekintse az új-szociális eszmekör hatását 
és tényszerű jelentkezését a reformkorban arányainál nagyobb mé-
retűnek — mégis, az első tíz fejezetben felsorakoztatott rengeteg 
adat tanúskodhat arról, hogy abban a szellemi közegben, amelyben 
Petőfi élt, ott voltak az új-szociális eszmék is : „ . . . az adatok, infor-
mációk, utalások, viták, törekvések" (II. 8.) egész tömegét kell figye-
lembe venni, „az újságcikkek, tanulmányok, vitairatok, sőt regények, 
versek és útirajzok, a magyar és külföldi irodalom alkotásai. . . bele-
tartozhattak az ismereteknek abba a körébe, mely Petőfi tudatvilágát 
közvetve-közvetlenül alakította". (II. 9.) 

A kortársak közül pl. Jókai ír Petőfi és társai olvasmányairól, s 
köztük megemlíti Lamartine-t, Michele-t, Louis Blancot, Sue-t, 
Béranger-t. Petőfi sokszor hivatkozik George Sandra, „akinek élet-
műve és élete elválaszthatatlanul összefonódott a korai szocialisztikus 
eszmeáramlatokkal". (II. 7.) A magyar köztudatban „Elsőként és 
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mennyiségileg a legjelentősebben a saint-simonista nézetek terjedtek 
de őket követően nemcsak Owen és Fourier, nemcsak az utópista' 
kommunisták eszméi ébresztettek figyelmet, hanem azokról a törek-
vésekről is informálódott a szűkebb közvélemény, amelyekben a szocia-
lisztikus társadalmi célkitűzések a forradalmi fegyveres felkelés szor-
galmazásával párosultak". (II. 10.) Petőfi könyvtárában, ismert olvas-
mányai között, — sok a francia forradalommal kapcsolatos könyv — 
olyan is akad, amelyekben olvashatott az utópistákról. Ilyenek pl. 
Irinyi, Sasku, Börne könyvei vagy a Bajza szerkesztette Történeti 
Könyvtár sorozatában megjelent F. G. Kolb műve (Az emberi mive-
lődés történetei, I. — II.). Ez utóbbi mű egyik gondolatmenete A Gut-
tenberg-albumba és a Világosságot ! gondolataira emlékeztet. 

A költői pálya részletes elemzése előtt ismét figyelmeztet Pándi 
arra, hogy noha Petőfi nem hagyott ránk olyan adatszerű utalásokat, 
melyek tényszerűen adnának hírt a költő szocialisztikus-kommunisz-
tikus olvasmányairól, nem ez a döntő, hanem a költői gondolat. A 
Sors, nyiss nekem tért c. versben pl. Saint-Simon Egy genfi lakos levelei 
kortársaihoz (1802) c. művében leírt sorait fedezheti fel az olvasó. 
Wilhelm Weitling gondolatait pl. a Várady Antalhoz írt költői levél-
ben fedezhetjük föl. Pándi arra is felhívja a figyelmet, amikor az egye-
zések és hasonlóságok és eszmei rokonságok kérdéséről ír, hogy „Pe-
tőfi életműve sokkal gazdagabb költői produkció annál, semhogy 
egyetlen eszmei hatás vagy csakis hatás eredményeként értelmezzük". 
(II. 19—20.) Nem vállalkozik arra, hogy a francia felvilágosodás és 
forradalom eszméinek jelenlétét is vizsgálja, noha „a magyar r e fo rm-
korban és Petőfi életművében a francia felvilágosodás és az új-szociális 
eszmék hatásának nyilvánvaló külön ágai mellett szembetűnőnek 
az összefonódó, egymást átszövő eszmevonások is". Ez a „tendenciális 
egyirányúságból", a terminológiai azonosságból vagy hasonlóságból 
ered, s mutatja, „hogy a francia felvilágosodás számottevő hatást 
gyakorolt az utópista szocialistákra". (II. 21.) A szóhasználat jelentő-
ségét vagy épp konkrét értelmét mindig az adott korból kell megérte-
nünk, a m ű és a kor konkrét összefüggéséből. Ez a vizsgálat azt muta t -
hatja meg, hogy Petőfinél a francia forradalom kulcsszavai az ú j -
szociális tanok ismeretében elmélyültek, de e konkrét vizsgálatnak az 
a fontosabb eredménye, „hogy Petőfi a francia forradalom által ins-
pirált forradalmisággal korrigálta az utópista szocializmus reformista 
jellegét, s hogy a francia forradalom hatását, az új-szociális eszméket 
végül is egy plebejus forradalmi demokratizmus jegyében integrálta". 
(II. 22.) 

Mielőtt Pándi gondolatmenetének ismertetését folytatnók, szeret-
nők felhívni a figyelmet egy ismert, de a gyakorlatban nem mindig 
érvényesített tényre. Ez pedig — nyersen és durván — az, hogy egy 
költő fejlődésének stádiumai csak nagyon differenciált elemzéssel 



X I V Tanári tagozat 

mutathatók meg; hogy egy költő pályáján mutatkozó különbözősé-
gek nem okvetlenül egyszerűen és könnyen észrevehető különbségek-
Az első pillanatra esetleg azonosnak vagy kis különbségnek látszó 
tényezők mögöt t gyakran nagyon lényeges fejlődési vonal húzódik. 
Úgy véljük, hogy ezt a kérdést tudatosítani is kell a tanulókban. Pándi 
nem mindig azokban a versekben mutatja meg akár Petőfi fejlődését, 
akár az új-szociális eszmék jelenlétét, amelyeket a tankönyv is elemez 
vagy említ. De mostanában már módja van a tanárnak arra, hogy 
tetszése szerint való müveket elemezzen. 

Időben is első gondolatkör, amit Pándi megvizsgál „A világ és a 
haza" fogalmaihoz kapcsolódik. Az 1844 végén jelentkezett haza-
élmény a következő hónapokban háttérbe szorul, s egyre nagyobb 
helyet kap a „világ". Jellemző, hogy a Tompával és Kerényivel foly-
tatott költői verseny eredményeként létrejött Az erdei /afeban (1845. 
április) a természet idillje, „sőt a verszáró panteisztikus istendicséret is 
a világi állapotok ellentéteként jelenik meg". (II. 27.) Az 1845-ös év 
augusztus és szeptember hónapjaiban (a Szerelem _gyó/igyei-ciklusban) 
jelentkezik „egy világújító kedv vagy világ ellen támadó lendület". 
(II. 28.) Ezekben Pándi „egy gondolati kigyulladás előjelei"-t látja. 
Ennek konkrét tartalma jelzi „Petőf i korábbi hazafogalmának el-
bizonytalanodását, illetve átalakulását". (II. 32.) „Petőf i 1845 előtt 
a reformkori középnemesi patriotizmussal összekapcsoló hazafogal-
mat élte versbe plebejus költőegyéniségével." (II. 51.) Az 1843—44-es 
országgyűlés után növekedett a kiábrándulása a haladás középnemesi-
polgárosuló programjából, s növekedett nála egy markánsabb tár-
sadalmi ellentét-látás. Ez ebben az időben összekötve jelenik meg a 
világ- és emberiségméret lírai jelentkezésével, „s e két minőség össze-
függése éppen az új-szociális gondolkodóknál mutatkozik meg centrá-
lisán". Jelentős helyet foglal el az ekkor írt versekben a világ-kategó-
ria, „nemcsak a régebbi ,sors' fogalomhoz, hanem a korábbi haza-
fogalom lírai helyéhez képest is". A „világ" nem tünteti el, csak hal-
ványítani kezdi a régebbi hazafogalmat. „Nem véletlen, hogy éppen 
ekkor — 1845. szeptember 26. és október 7. között — születik meg a 
klasszikusan tiszta és teljes kép A magyar nemesről, akit Petőfi — ide-
ológiai értelemben — ekkor ad át végleg a múltnak." (II. 52.) 

A „Legyünk rabokból ismét emberek!" című fejezet a Feí/iofe-ciklus 
problémakörének elemzésével indul. A ciklusban megjelenik a sze-
gény—gazdag ellentét. Még itt sincs jelen közvetlen a haza —a világ, 
az ember, az emberiség kategóriák vannak az előtérben. Ahogyan pl. 
a Vajda Péter halálára (1846. február 10. után) című versében a hazáról 
ír, az „nem a fogalom s az ehhez kapcsolódó érzelem degradálása". 
(II. 59.) A hazaszemléletben a realizmus növekszik, differenciáltabb 
s társadalmiasultabb lesz. Az emberiség és világ motívum, amely a 
ciklusban centrálisán mutatkozik meg, újakkal, pl. a „rabnemzetek" 
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motívummal egészül ki. S itt Pándi a ciklus értékelésében új szem-
pontokat említ: „Nyomatékosan kell emlékeztetnünk arra, hogy 
éppen a Felhők szerkezetileg is kidomborodó világ- és társadalom-
kritikai tendenciájának fogalmi érettsége, utalási körének szélessége 
s a — maga módján — rendszeressége cáfolja azt a felfogást, amely 
pusztán egy byronizáló, pesszimisztikus hangulati átmenet termékének 
tekinti a ciklust." (II. 60.) Byron hatását megengedi Pándi, de hang-
súlyozza, hogy a Felhők ben egy félreismerhetetlenül minősített való-
ság van jelen, a kép „negatívja" a valóságnak. A Felhőkben található 
magatartásról ezt írja: „A ciklusban kifejeződő magatartás a tábor 
nélküli vezér keserűségét, nyugtalanságát is hordozza", s ez azért vált-
hatott ki ilyen centrális feszültséget, „mer t Petőfi ekkor már kialakuló 
világnormák, életnormák igényével kezdte érzékelni a feladatokat. . . 
E normaalakulás lényegét úgy jellemezhetnénk, hogy a liberális-
hagyományos szemlélettől kezd eltávolodni a plebejus. E távolodás 
személyes tapasztalatoknak s azoknak az eszmei inspirációknak a 
következménye, amelyek között jelen van a magyar szellemi életben 
az 1840-es évek első felében felerősödő új-szociális hatás." (I. 60 — 61.) 
L. a hazafogalom átalakulása, a társadalmi ellentétek iránt való egyre 
nagyobb fogékonyság, népek-nemzetek közös ügyének tudata. 

Ezután változnak a költő életkörülményei: szülei helyzetéből, 
ideiglenes elszigeteltségéből ered ez. De a kilencek, illetve Kerényi 
Frigyes csatlakozása után a tizek társaságának megalakulása, a galíciai 
parasztfelkelés olyan körülményeket teremt, amelyekben Petőfi ki-
léphetett elszigeteltségéből. A Mért vagyok én még a világon . . . c. 
verssel érkezünk „ahhoz a küszöbhöz, amelyen túl már együtt jelent-
kezik a reális helyzetkép és a forradalmi konzekvencia". (II. 67.) 
Eddig ui. voltak olyan versei, melyek jelentős igazságtartalmakat 
hordoztak, és olyanok amelyekben „a harc vállalásának deklarálása a 
célravezető magatartást mutatta fel". Most e kettő összekapcsolódik, 
s eredménye: a forradalmi realizmus. A Sors, nyiss nekem tért... az 
emberiségért, a világ boldogságáért kíván eufóriás lelkesültségben 
cselekedni. A vers súlyos, komoly végakkorddal zárul, de a „Golgota-
halál nem borús-sötét színekben jelenik meg, hanem a mindent válla-
lás mámorában". (II. 69.) A Dalaimban, s különösen utolsó részében, 
az előbbi versben megjelenő tett-vágy motívumot folytatja, de ez 
„i t t már mint népeket felelősségre riasztó igény jelenik meg" . (II. 71.) 

A Levél Várady Antalhoz „lírai —gondolati összegezése mindazok-
nak az eszméknek, amelyek az elmúlt egy-másfél esztendőben kezdtek 
feltünedezni, majd uralkodóvá emelkedni". (II. 73.) Az eddigi gon-
dolatkörök ismétlődnek itt, de „dinamikusabban, határozottabban, 
közelibb célra irányulóan, azaz kifejlettebb eszmei minőséggel" (II. 
75.), s „forradalmi koncepcióvá teljesednek a korábban szétszórtan 
megjelenő gondolati és érzelmi elemek". (II. 77.) A nemzetek és or-
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szagok fogalma mellett megjelennek a „népek" egy világtörténelmi 
vízió cselekvőiként, s „központi helyre kerül a világméretű véres 
harc, a forradalom, amely a ,végső harc' lesz". (II. 79.) Ez a gondolat 
nem új Petőfinél, de valószínűleg hatottak rá a magyar és francia tör-
ténelem eseményei, a galíciai parasztfelkelés, Babeuf útjának ismerete, 
esetleg Lamennais Paroles . . . -ja, Weit l ing munkái. Pándi azonban 
megjegyzi, hogy „forradalmi inspirációval nem a korai utópisztikus-
szocialisztikus áramlatok szolgálhattak Petőfinek, hanem a különböző 
kispolgári radikális szervezkedések, s számos radikális, kommunisz-
tikus teoretikus is". (II. 81.) (Pl. a már említett Kolb műve.) Az 1846 
tavaszán írott versekben „erősödött a tendenciális rokonság a költő 
és a radikális-kommunisztikus gondolkodók között". (II. 82.) Petőfi 
most mint „plebejus költő a haza, a nép s az emberiség hármas egy-
ségének gondolati megformálását, lírai kimunkálását végzi". (II. 82.) 

„A népek sorsára vetett tekintet és a világforradalom mint célkitű-
zés változást jelent Petőfi eszméinek és érzelmeinek rendjében . . . 
A változás a költő világképének lényeges elemeit értékeli át : Petőfi 
népiességét most már nem a népdal, hanem a népügy, a plebejus 
politikum lírai kifejezése reprezentálja; a hazához, a nemzethez fűződő 
emberi kapcsolatát immár világtávlata is alakítja . . . " (II. 83.) — 
írja a „Befogadás és alkalmazás" c. fejezet elején Pándi. Az előző évek-
hez képest most emelkedik magasba költészete. Pándi itt is a „gondola-
tok lírai helyének és helyzetének változásait", a betöltött funciót 
vizsgálja. Megállapítja, hogy a korszerű és új gondolatok a csírától a 
teljes kibontásig nyomon követhetők Petőfi műveiben. Ez „olyan 
egységes gondolati-lírai folyamat, amelyből nem mellőzhetjük a 
lírát a gondolati vonulatok sérelme nélkül, s nem a gondolatfejlődést 
a líraiság megcsonkítása nélkül". (II. 86.) A Felhők ciklus után a közép-
pontba a világváltoztatás élményének gondja és reménye kerül, s ez 
párosul a személyes részvétel és az aktivitásigény lírai izgalmával. 
1846 tavaszától a legjellegzetesebb, a változást hirdető verseinek cent-
rális tényezője az időelem. Pl. A nép c. versében „a verstéma exponá-
lásának élessége jelzi" ezt, a Véres napokról álmodom . . . -ban „türel-
metlen készenlét, a sürgető várakozás" tanúskodik erről. (II. 91.) 
De ezt látjuk a Csalogányok és pacsirtákban, valamint a Palota és kunyhó-
ban is. „Érdekes felfigyelni arra — írja ez utóbbiról —, hogy a palota 
elleni támadásban sokkal konkrétabb, pontosabb az időmeghatározás, 
mint a népnek szóló jövendölésben" (II. 93.), s mindkét rész az idő-
jelzéssel zárul. Az időtényező, illetve a változás közelségének a sejtése 
viszonylag gyorsan nő bele a Petőfi-versekbe. S ebben „az új eszmék 
költészeti térhódításának egyik jellemző útját-módját" figyelhetjük 
meg. „ A változás közelségének a reménye jellemző volt mind az utó-
pista teoretikusokra, mind a kommunisztikus elképzeléseket radikális 
szervezetekkel összekapcsoló forradalmárokra." (II. 94.) Az idő-
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tényező kiemelkedése Petőfi költészetében „szinkronban zajlik le az 
új-szociális eszméket direkt módon kifejező versek megszületésével." 
(II. 95.) (Pl. Levél Várady Antalhoz 1846. május 22. ; Erdélyben 1846. 
október 26.; Egy gondolat bánt engemet 1846. december.) 

Az 1846. június —augusztusban keletkezett Anépc. versében Petőfi 
„azt emeli a vers figyelmeztető középpontjába, amivel n e m rendelke-
zik a nép". Ez a gondolat pl. közel áll Weitling 1842-ben megjelent 
Garantien der Harmonie und Freiheit című művének gondolataihoz. 
Az 1847 márciusában keletkezett Л nép nevébenben megjelenő fenye-
gető logika fellelhető már Marat-nál, 1795-ben. Persze sem a Weit-
lingével, sem a Marat-éval nem azonos Petőfi gondolatmenete, de az 
eszmerokonság nyilvánvaló. Petőfi követelése emberiségtávlatú 
plebejus jogkövetelés, nála az „emberiség" nem az „emberiesség" 
értelmében van jelen, „hanem társadalmi-politikai arculatú gyűjtő-
fogalomként" . (II. 100.) Petőfi fenyegetve-kérő magatartása, céltuda-
tos néptribuni hangja — mely ettől kezdve végigkíséri pályáját — a 
meghaladó, a „ több" értelmében különbözik az utópisták követelései-
től. Azok el tudták képzelni, hogy terveiket felkarolják a gazdagok, 
s így oldódnak meg a problémák. Fourier, Weitling és Cabet egyaránt 
lehetségesnek tartotta a helyzet fölülről való megoldását. Petőfi fe-
nyegető hangja „a plebejus demokrata hangja, s nem az utópista 
szocialistáké, nem is a reformnemeseké". E hang jellemzője egy bizo-
nyos „perspektíva-értelmezés": „A nemzeti függetlenségnek a nép 
és az emberiség helyzetével és mértékével összekapcsolt eleven igénye." 
(II. 101.) Kelet-Európában a társadalmi változások elválaszthatatla-
nok a függetlenségi törekvésektől. Sem a haladás nem képzelhető el 
függetlenség nélkül (jozefinizmus), sem a függetlenségi törekvés hala-
dás nélkül. Petőfi tudta ezt, s látásmódjába ez is beletartozik. (Pl. 
ítélet és Legszebb versem.) Ezt az összetett látásmódot nem tarthatjuk 
egyik vagy másik szocialista hatásának, de a kialakító tényezők között 
jogosan tételezhetjük fel az új-szociális eszmék inspirációját. Az az 
övékénél is fejlettebb program, amelyre Petőfi esküdött „ A z emberi-
ség boldogsága, a világszabadság" volt. 

Abban, hogy költészetében háttérbe szorult ekkor a „haza" fogalma, 
szerepet játszott eltávolodása a „reformhazafiság lírai gyakorlatától. 
N e m a hazát, hanem a liberális progresszió hazafiságát tartotta elég-
telennek." (II. 104.) A Magyar vagyok nemzetkritikáját „pusztán a 
reformpatriotizmusból megérteni nem lehet", ezt „csakis az új euró-
pai eszmék vonzásába került, a nemzettudat hagyományos elemeit is 
őrző forradalmár plebejus érzelmi és tudati világa" építhette a versbe. 
(II. 112.) A nép nevében harmadik strófájában feltett kérdés pl. a magyar 
nemesek pozíciójának kategorikus tagadását jelenti, s a feltett kérdés 
is, a válasz is (hogy ti. a nemesek nem saját érdemből vannak pozíció-
jukban) „gondolati rokona azoknak a teóriáknak is, amelyek a 19. 

2 Irodalomtörténet 
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század első felében kétségbe vonták az örökösödés jogosságát" (II. 
114.), pl. Saint-Simon. 

„Ha majd a bőség k o s a r á b ó l . . . " című fejezetében olvashatjuk, 
hogy Petőfi, miután „már versbe lobbantotta a .világszabadság' fo -
galmát", megfogalmazta kommunisztikus programját A XIX. század 
költőiben (1847. január).Ebben a versben „az egyenlőség-eszme félre-
érthetetlen kommunisztikai" értelmezést кар. (II. 116.) Maximális 
kifejletben 1846 utójától, 1847 elejétől kezdve mutatkoznak az ú j -
szociális eszmék, legélesebben az Egy gondolat bánt engemet, A XIX. 
század költői és a Világosságot ! című versekben. 

Az Egy gondolat bánt engemet. . . csúcsfogalma a világszabadság. Ezt, 
többek között, szerkezeti helye (csaknem a vers felezőpontján és vég-
szóként), formai megoldása (a 17. sor egyszavas sor), jelzi, s a vers végén 
az, hogy „a meghatározottól ('hősöket') szokatlanul messzire került 
a határozói mellékmondat" — s így „már nem jelszói a jelentése, 
hanem a beteljesülés hitét sugározza". (II. 122.) A világszabadság a 
legmagasabb cél, s a rabszolganépek és a zsarnokság ellentétpárja 
mindenféle elnyomás elleni harcra utal, nemcsak a függetlenségi harcra. 
A versben megjelenő piros zászlóról azt írja Pándi, hogy ennek a meg-
jelenése alapvetően támogatja azt a nézetet, hogy az „Elharsogják 
kelettől nyúgatig" szavaknak „nem a világtájjelölés az első jelentése, 
hanem az egyetemesség, a világméretűség érzékeltetése". Blanqui és 
Weitling szavaiból is kitűnik, hogy a piros zászló a forradalmi plebe-
jus radikalizmus zászlaja, amely a jakobinizmus tradícióját is fellobog-
tatta, sőt már 1832-ben szocialista forradalmi embléma volt. A piros 
lobogó Petőfi korában „a .nyugati' lobogó, a francia mozgalmak 
lobogója, amely . . . aktuális jelkép nyugaton, és kitűzendő keleten". 
„Közel áll a ,Lamennais-i szívábrándok veres lobogójá'-hoz, amely-
től félve óvott Széchenyi István." (II. 123.) 

A vers aktív személyes vallomás, a kért halált élete céljának tekin-
ti, pontosabban azt, hogy részt vehessen a harcban. „A személyesség-
nek . . . súlyos társadalmi indítéka van; a világszabadság személyes 
ügyként — s a Petőfi-élet, a költő elkötelezettsége mint világtörténel-
mi értelmű magatartás jelenik meg a versben." (II. 125.) A versbeli 
magatartás ismert jellemképek aspektusában jelenik meg, s a Sors, 
nyiss nekem tért.. . -ben levőknek a folytatása. De az ott található 
Krisztus-halál óhaja itt már „a hősi halál látomása a világszabadító 
végső harc mezején". (II. 126.) 

„A rabszoga nép és a zsarnokság ellentétében, a piros zászló és a 
világszabadság kombinációjában az új-szociális eszméktől is megérin-
tett radikális törekvések szabadságértelmezésére ismerhetünk" — 
írja Pándi. A versben nem a célkitűzés az igazán konkrét, hanem a 
célhoz vezető út. Petőfi nem naiv-békés útnak képzeli ezt el. De „el-
tért az ő világképe a forradalmat sürgető vagy a forradalmat is elfő-
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gadó gondolkodóktól az egyetlen, világméretű harc víziójával, amely 
látomásban a föld minden népe ütközik meg az egyesült zsarknokság-
gal". (II. 129.) Ha ezt a gondolatot meghagyjuk költői feltételei kö-
zött, nem utópia sem az eddigi gondolatmenet, sem az, hogy a né-
pek egyszerre ütköznek meg a zsarnoksággal. A lényegét Pándi épp 
anti-utópiában látja, „a társadalmi ellentétek végső kiéleződésének 
hangsúlyozása" miatt. 

A XIX. század költőiben megjelenő gondolatok eredetét nyomozva, 
Pándi sorra veszi Saint-Simon, Fourier, Babeuf, Weitling, Cabet, 
Blanqui vagyonegyenlőségi elveit. Megállapítja azt is, hogy „A tudás, 
a műveltség, a felvilágosultság követelménye valamennyi új-szociális 
gondolkodónál megjelenik". (II. 132 — 33.) A cél kezdeményezése és a 
cél közötti problémakört vizsgálva Pándi a verset elválasztja a roman-
tikától. A kettő között a romantika közvetlen érzelmi, indulati össze-
függést teremt. Petőfinél az 5. szakaszban megfogalmazott cél meg-
határozása „szervesen összefügg a célhoz vezető út értelmezésének és 
buktatóinak kimondásával". (II. 133.) A vers „a megírás jelenét aktí-
van érintő program . . . az igazságos jövő feltételét a jelen következe-
tes harcában láttató koncepció". Petőfi „nyomatékossá teszi a realitást, 
a közvetítéseket és akadályokat". (II. 135.) 

A vers ars poética jellegének vizsgálatakor Pándi rámutat, hogy ez 
tartalmaz ugyan romantikus elemeket („A költészet isteni küldetésé-
nek eszméje általános a romantikában"), de „Petőfinek e költeményé-
ben az igazságos, kommunisztikus társadalommal mint az emberiség 
elérendő céljával függ össze a költővezéri feladat meghirdetése", 
(II. 140.), s ez „rokonságot jelez Saint-Simon felfogásával is", t Saint-
Simon által kifejtett „szervezeti-szertartásos keretből" semmit sem 
tartott meg, de teljes emócióval hangsúlyozza a költő vezéri külde-
tését, s Petőfi ezt a küldetést „a mindennapokat átható súlyos gond-
nak és felelősségnek" is tartotta. Ha hatottak is rá a romantikusok és 
új-szociálisok, nála mégis „mindez a költő társadalmi helyzetének 
mint plebejus helyzetnek a következetes bemutatásával párosul". 
(II. 143.) Mivel Magyarországon a forradalmi demokratizmus, л 
plebejus radikalizmus az irodalomban bontakozhatott ki legjobban 
— a költő és politikus szembeállítása, a költészetet a politikával hier-
archiát láttató szemlélete (pl. A magyar politikusokhozban is) a „plebe-
jus demokratikus politikai nyomatékát is érvényesíti". (II. 144.) 

Pándi ezután hosszan elemzi a Világosságot ! című verset, melyről 
megállapítja, „hogy a vers értelmezésében az új-szociális eszmekörnek 
fontos szerepe van" . (II. 152.) (Gondoljunk arra, hogy ,,'az átalános 
boldogság' az utópista és kommunista gondolkodók megtervezett 
álmainak társfogalma".) (II. 157.) A versben található „töprengés 
indítéka Petőfi eszméinek viszonylagos elszigeteltsége, a hazai viszo-
nyok éretlensége az új-szociális eszmék számára, a költő kis sugarú, 
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elvbaráti köre a feudális országban". (II. 153.) A vers lírai alapja „az 
elszigeteltségre reagáló közérzet" (II. 156.) s „emberi-költői magva 
az igazságos társadalom megvalósulásának óhaja s a félelem az eset-
leges meg nem valósulástól". (II. 162.) 

A magyar politikusokhoz című vers konkrét, közvetlen életélmény-
ből született, s a konkréttól emelkedik a gondolati általánosításig. 
A néptribuni hangvétellel induló vers az emberiség mérlegére teszi 
a kevély urakat és a „haszontalan verselőket". A nemesség ellen irá-
nyul; a költők sorsát és hivatását a politikusokkal állítja szembe, s 
ezt minősíti is, hierarchikus rendet szuggerálva. Az úri, kevély poli-
kusokkal szemben az emberiség mérlegére állítja a nemzeti ügy iránti 
elkötelezettséggel összekapcsolt plebejus költői önérzetet. „Az emberi-
ség mérlegét tulajdonképpen egy tagadó értelmű kérdező versmondat-
ban említi meg Petőfi" (II. 176.), s az emberiség kategória emelkedett-
sége leleplezi a politikusok önértékelésének irrealitását. Ez az emberi-
ség kategória az új-szociális eszmeiránnyal rokontendenciát jelez, s 
ez az ösztönzés a hazai valósággal vegyül. 

A „Mozgó világ, mozgó képek" című fejezetének elején a haza-
fogalom és a hazaszeretet problémakörének nagyon differenciált 
elemzése során azokat a verseket is megvizsgálja, amelyek a „stílus 
és a jelképmozgatások eszközével érzékeltetik" az új eszmékkel való 
összefonódottságot. (A csonka torony, A munkácsi várban.) Meg-
vizsgálja a piros zászlónak két későbbi felvillanását is, majd a Kánaán-
kép „pályafutásáról" is szól. 

Petőfi hazaszeretetét, hazatudatát „az emberiségre méretezett esz-
mék" mélyítették el, s így pontosabban látott, „s az egészről kialakuló 
fogalmak birtokában intenzívebben" élte át „a résznek, nem utolsó-
sorban a nemzetnek mint résznek a helyét, helyzetét, feladatát". 
(II. 193.) Fokozódik a bensőséges, intenzív líraiság és a nemzetostoro-
zás. A tettvágy éppúgy jelzi ezt, mint az önzés kritikája. Az egész 
kérdéskomplexust Petőfi élesen differenciálja: „Petőfi nemzetszem-
léletének differenciáló radikalizmusa az osztálykategóriákat érzékel-
tető történelemszemléletnek, a forradalmak története tanulságainak 
és az új-szociális eszmék jelentkezésének személyes élettapasztalatok-
kal való ötvöződésében formálódott ki ." (II. 196 — 97.) 

A „Történelmi próbán az eszme" című fejezet 1848—49-re tekint 
ki, melyben a szabadságharc és forradalom viszonyai között vizsgálja, 
miként jelentkezik ezekben a körülményekben az ismertetett gondolati 
anyag. 

A Kazinczy Gáborhoz írott, a címzettnek valószínűleg megküldött, 
de Petőfi életében soha meg nem jelent versben a politikai csoport-
öntudat szólal meg, „az igazság kisebbségi képviseletének heroizmusa". 
A költő ugyanakkor tudja, „hogy a többség, a milliók igazságáról 
van szó". (II. 204.) A vers 1847 októberében keletkezett, de 1848 
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tavaszának eseményei pontosan igazolták „mennyire valóságos erő-
viszonyok visszfénye". (II. 206.) A párizsi, a pesti forradalom, majd 
a párizsi proletárfelkelés hatására egyre sűrűbbek az aggodalmak a 
kommunizmus veszélye miatt. Kibontakozik a politikai regresszió is, 
s Petőfi világosan látta: „'készen kell lennünk kül- és belháborúra'". 
(Április 22-én, II. 208.) Erre a helyzetváltozásra reagál egy sor vers, 
köztük pl. A márciusi ifjak is. Petőfiék azért szorultak — az ő szavá-
val — a „galériára", mert „politikai törekvéseik végigvitelére még 
nem voltak érettek a hazai feltételek", (II. 210.), s ezért alapos oka volt, 
hogy március után ne hirdesse az új-szociális eszméket oly nyílt for -
mában, mint korábban tette. A forradalmi vívmányok megvédése, 
a függetlenségi harc vállalása azonban ott van gondolatvilágában. 

A július 5-én megnyitott országgyűléshez írott mű , A nemzetgyűlés-
hez sem hirdeti közvetlen módon a republikánus eszméket. A baloldal 
természetesen nem égette fel a hidat a nemesi-polgári reformtáborhoz. 
E versben is a szövetséges szól a befolyásolás szándékával : „ . . az egész 
vers egy hangsúlyozottan totális átalakulás igényét szuggerálja, 'min-
den ember' boldogságának az akarását". (II. 220.) Hangsúlyozza „a 
minőségi változás és az átalakulás szervességének igényét". (II. 221.) 
Ez a vers kifejezi azt a magatartást, „ahogyan Petőfi a forradalom és a 
szabadságharc időszakában megőrizte a korábbi verseiben hirdetett 
új-szociális eszméket is". . . . „Olyan tágas lírai-fogalmi keretek 
jelennek meg a költeményekben, amelyekben elférnek az új-szociális 
eszmék is, anélkül, hogy direkt módon nyilatkoznának meg." (II. 
221—22.) 

Miután Pándi megvilágította Petőfinek a magyarság ellen fellépő 
szomszédnépekhez való viszonyát, az 1848 és A gyáva faj, törpe lelkek 
c. versek kapcsán elemzi, hogy „a márciusi fordulatot közvetlenül 
megelőző és — feltételezésünk szerint — a februári párizsi felkelést 
követő versekben kezd megmutatkozni az a radikális fejleményeket 
kilátásba helyező, de azokat nem részletező fenyegető modor, amely-
nek kialakításában az új-szociális eszmék is részt vettek, inkább a lát-
hatatlan, mint a látható jelenlét igényével". (II. 235.) Ezek mögött a 
versek mögött „a költő tudatának és öntudatának arra a .második', 
belső vonulatára" (II. 236.) ismerhetünk — a teljes és világméretű 
változás, a „roppant forradalom" közelségének érzete — amelynek 
„nem kis részük volt abban, hogy Petőfi biztonságosan mozgott a 
szabadságügy nemzeti- és világsíkjain, hogy magatartás-vonásává 
tudta fejleszteni e két sík összetartozásának tudatát és pátoszát". (II. 
237-) 

Az apostol elemzését azzal indítja, hogy kik szolgálhattak mintául 
Szilveszter alakjának megformálásában, majd Petőfi korabeli politikai 
életkörülményeiről szól. A politikai változások közepette, szorongató 
helyzetben „a forradalmár rendíthetetlensége és a forradalmár keserű-
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sége, elkomorulása a helyzete láttán — döntően közreműködött 
Szilveszter megformálásában". (II. 245.) A helyzetben nem pusztán 
Petőfi személyes helyzete, de a forradalmi demokratáké, radikális 
republikánusoké is tükröződik. (A baloldal ideiglenes visszaszorulása 
március után.) A szabadszállási kudarc történelmi jelzés is volt, hogy 
a társadalmi-forradalmi radikalizmusra még éretlenek a hazai viszo-
nyok. „Egy ilyen jelzésben egyszerre van jelen a végső bukás lehető-
ségének fenyegetése és a viszonyok megváltoztatására sarkalló ener-
gia. A két motívum tulajdonképpen elválaszthatatlan egymástól." 
(II. 252.) A mű befejező, huszadik részének korát nem lehet azonosí-
tani a költemény születésének idejével, az nem lehet lezárult. Ebben 
egy negatív utópia jelenik meg; kidolgozásában-felvázolásában az 
augusztusi-szeptemberi események is segítették Petőfit. (Valószínű-
leg augusztus végén és szeptemberben is dolgozott a művön, m é g 
akkor is tehát, amikor a fordulat bekövetkezett. Pándi épp azt bizo-
nyítja, hogy nem erre az időre vonatkozik a zárórész.) „Az apostol 
zárórészében említett levert rabbilincsek inkább egy hitet fejeznek ki 
s nem egy befejezett fo lyamatot ; inkább egy keserűséggel elegy 
bizakodás hordozói, s nem a közvetlen valóság tükrözői." (II. 257.) 

Petőfi nem konkrétizálja sem a helyet, sem a kort, amelyben Szil-
veszter élt, de kor- és ügyatmoszférát teremt, „egy elnyomott orszá-
got és egy elnyomott ország faluját, fővárosát" rajzolja meg, s „az 
az újszerű, hogy immár a magyar verses epika terepévé lesz a város is". 
(II. 259.) A viszonylagos elvontságnak kettős-egységes jelentése van: 
a hazai körülmények már említett éretlensége, másrészt az, hogy nem 
utal a konkrét magyar viszonyokra, jelzi, hogy „Petőfi nem képes 
véglegesen lemondani a forradalmi továbbhaladás lehetőségéről". 
(Még szeptemberben sem.) Ennek ugyanaz a funkciója, mint „a be-
végzett Szilveszter-élet ábrándjának 'negatív-utópisztikus' " képéé, 
„és a zárórész pozitív változást konstatáló sorainak fenntartásos-ke-
serű" motiváltságáé. (II. 261.) 

Szilveszter eszméi világméretűek, Petőfi régebbi verseiben fellel-
hető eszmék itt rendszerré formálódva jelennek meg. Ezek az eszmék 
„történelmi-társadalmi létfeltételeikkel lényegülnek itt emberi sorssá, 
Szilveszter-életté". (II. 262.) (Pl. világszabadság és néplázadás, szegény-
ség és gazdagság, gazdagság és becsület ellentétpárjai.) 

Ebben a műben is észrevehetjük az új-szociális eszmék „láthatatlan 
jelenlétét". „Ennek lényege . . . az, hogy a korai szocializmus hatása 
Petőfinek egész sor 48—49-es versén felismerhető anélkül, hogy a szo-
cialisztikus-kommunisztikus fogalmak közvetlenül-orientálóan jelen 
lennének a költeményekben." Az apostolban sem a kulcssszavak jelzik 
ezt, de a „nyomor — szabadságért való harc — egyenlőség — világ-
boldogság lépcsőzetes koncepciójának első, harmadik és negyedik 
foka" . (II. 270.) 
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Pándi Az apostol teljességhatásának okairól is ír. Szilveszter pályája 
több szférában gyökerezik, amiben a vezérfonal Szilveszter életrajza 
(városi, alvilági, nagyúri élet, iskolai kisvilág, falusi környezet, földes-
úr-pap, főváros és annak külvárosa, börtön, szerkesztőség, titkos 
nyomda, királyi fenség). Jellegzetes Szilveszter világtörténet-értel-
mezése is. Nemzeti és világtörténelemben gondolkodott, a történe-
lemben elnyomottak és zsarnokok harcát látta. Petőfit a forradalmak 
vállalása elválasztja az utópista szocialistáktól, s a Babeuf-követőkhöz 
áll közelebb. Ez tükröződik Szilveszter szemléletében is. 

Szilveszter kap ugyan segítséget, de „az egész mű kompozíciója 
eleve a mozgalom nélküli forradalmárt, az egymagában, egyedül 
cselekvő népregenerátort állítja középpontba". (II. 276.) Szilveszter 
magányos voltában okjektíve az fejeződik ki, hogy 48 márciusa után 
a baloldal elszigeteltségbe került, s hogy a forradalmi erők viszonylag 
gyengék voltak. De „az egyszemélyűség tényét specifikusan Petőfi-
vonás s romantikus és új-szociális inspiráció is motiválhatja". (II. 
277.) A szőlőszem-metaforában a „nagy lélek" jelenik meg, mely a 
romantika egyéniségkultuszában jelen van, s Petőfi, érzékenysége 
révén, hajlott „a morálisan értékes személyiséget kiemelő öntudat 
ápolására". (II. 278.) Az apostolban a „nagy lélek" azonban nemrugasz-
kodik el a tömegektől, nincs benne tömegmegvetés, noha „azt sem 
állíthatjuk, hogy a mű egészében nem tükröződik Petőfi keserűsége, 
csalódottsága". „A világot a nagy emberek, nagy lelkek viszik előre", 
s ezek „szerepének ilyen hangsúlyozása kétségtelenül emlékeztet itt is 
Saint-Simon, Fourier, Owen felfogására" (II. 280.), amely szerint az 
emberiséget nem az osztályharcok, de azok a nagy szellemek viszik 
előre, akik rájönnek az igazságos társadalmi berendezkedés szisztémá-
jára. Petőfi némiképp módosítja itt a nagy lélek tettébe-eredményébe 
vetett bizakodását. „Szilveszter sorsa a forradalmi következetesség, 
a forradalmi jellemerő piedesztálra emelésével együtt leszámolás a 
világátalakulás, a társadalmi felszabadulás közeli bekövetkezésének 
illúzióival." (II. 283.) 

Ismeretes, hogy a 30-as évek az európai irodalomban „a romantika 
realista meghaladásának, romantika és realizmus különféle összefonó-
dásainak, a romantikus vívmányok realista megőrzésének szakaszai 
is". (II. 283.) Ennek nálunk két útja bontakozott ki, egy nemesi-pol-
gári irodalomé, a másik a plebejus-demokratikus irodalomé. 

Az apostol megírása előtt Petőfi az „idővel", a történelmi-társa-
dalmi eseményekkel együtt nőtt és haladt, a márciusi események a 
jelen és a végső cél közti távolságot csökkentették, de azóta ezek ismét 
eltávolodtak egymástól. Ezt fejezi ki a Szilveszter-élet, és azt is „ami 
ezzel összefügg: zaklatóan nagy a különbség Szüveszter emberi szín-
vonala és értetlen-éretlen környezete közöt t" . (II. 284.) Itt a szemlé-
letet átszövő romantika is mélyebb, az elnyomottak vállalják az el-
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nyomást, s a „nagy lelkek" egyedül küzdenek a népért. Mégsem csak 
romantikus mű Az apostol, mert: „a .negatív utópiának* mint alter-
natívának a koncepcióba vételével, s ami ettől elválaszthatatlan, a záró-
rész .kettős hangzásával' — tulajdonképpen egy romantikát is értel-
mező realista tendenciát érvényesít". Ugyanakkor a m ű „orientáló 
jelképi ereje végső soron egy realista tendencia erőterében tartja a 
romantikát" . (II. 286.) 

A „Csatában és csaták közben" új fejezet, melyet a Nemzetőr szep-
tember 10-i számában megjelent Petőfi-ellenes támadással s annak e 
elemzésével indít Pándi. Ezt követően a „parndorfi tábor" ügyét vizs-
gálja meg. Az ő véleménye is az, hogy Petőfi valószínűleg nem járt 
a parndorfi táborban, de ha mégis, Hatvanyval azt vallja, hogy semmi-
képp nem agitálhatott a határátlépés ellen. 

1848 ősze a szabadságharc kibontakozása. Ebben az időszakban 
Petőfi nagy teljesítménye, hogy a függetlenségi harc hangsúlyozása 
mellett a társadalmi-politikai ellentéteket sem felejtette el, noha ezek 
rejtettebb állapotban éltek ekkori verseiben. Abban, hogy Petőfi a 
nemzetit és a társadalmit együtt tudta látni, nem egyedüli tényezőként, 
de az új-szociális eszmekör is szerepet kapott . Nem fékezte a honvédő 
harcot, de a helyzetet másképp ítélte meg, mint a nemesi-progresszív 
vezetés. Ilyen konkrét ügy pl. a trónfosztás, majd a köztársaság ki-
kiáltásának problémaköre. Egy másik: a honvédelem frontjának ki-
szélesítése a társadalmi követelések megoldása révén, amiben a nemesi-
progresszív oldal a nemzeti erőkifejtés gátját látta. Petőfi „nagy nyo-
matékkal adott hangot újra és újra a szociális feszültségnek, a nép tár-
sadalmi helyzethátrányának". Érdekes és jellemző, hogy „Március 
után egyre nagyobb erővel fejezte ki . . . a kormány politikai kriti-
káját; ugyanakkor . . . nem állította előtérbe a megoldatlan társa-
dalmi ellentéteket. Szeptember után a megváltozott vezetést — poli-
tikailag, a nyilvánosság előtt — nem opponálta Petőfi, de az ekkor 
született versek honvédelemre irányító lényegéhez kapcsolva fejezte ki 
a nemzeti harcban sem feloldott társadalmi feszül tséget . . . " (II. 299.) 
Október után a nép hazavédelmének minősítését adja pl. a Tiszteljé-
tek a közkatonákat, amely „Az illúzióktól mentes népszemlélet puri-
tán-realista megfogalmazása". (II. 303.) A tiszt és a katona kapcsolata 
Weitlingnél is feltűnik, Petőfi azonban lényegbevágóbb gondolato-
kat vet fel, mert azokat a megélt valóságból merítette. A vén zászló-
tartó is élesen exponálja a gazdag—szegény ellentétet. „ A népet nem 
helyzetének idillizálásával, hanem helyzete rideg realitásának, külön-
valóságának a kimondásával, a plebejus külön öntudat felszításával 
buzdítja . . . " (II. 305.) A nép, a szegények ragaszkodását a hazához 
valamennyi irányzat (Marat-tól Weitlingig) felvetette. Petőfi „nem 
teszi ugyan nyilvánossá, megnevezetté az új-szociális eszmei célki-
tűzésének vállalását, de a belülről tágító láthatatlan jelenlét energiá-
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jávai kétségtelenül érvényesül ez az elkötelezettség". (II. 307.) (Az 
említett két versben is „a befejezetlenség állapotát érzékeltetve emeli 
versbe a népet és hazát" (II. 308.), és a „befejezetlenség hajtóerejé-
nek . . . megnyilatkozása tulajdonképpen egyik jellemző vonása a 
Petőfi-lírának a pálya utolsó szakaszán is". (II. 310.) A forradalom be-
fejezetlenségéről van szó.) 

Pándi vizsgálja a „személyiség autonómiáját lírai középpontba 
állító, az egyéni helyzetet a köz helyzetétől megkülönböztető, el-
választó Petőfi-arcot" (II. 312.) is a Nem ért engem a világ, a Miért 
kísérsz . . . és a Pacsirtaszót hallok megint című versek kapcsán. Ezek s 
az ezekhez hasonló versek „azt bizonyítják, hogy a költő teljesen a 
sajátjává élt egy magasrendű humanista eszményt, egy emelkedett 
életértelmezést, amely nem a személyiség kikapcsolásával, n e m az 
egyéni harmóniavágy lefojtásával, nem követhetetlen aszkézishirde-
téssel véli teljesíthetőnek az egyén közösségi rendeltetését, hanem a 
személyiség megőrzésével és kiteljesítésével, az egyéni harmónia-
vágy és a közösség boldogsága közti élő összefüggések nyílt vállalá-
sával". (II. 322.) Az idézett költemények azt bizonyítják, hogy Petőfi 
magatartása realista, eszköznek láttatják a harcot és n e m cél-
nak", a közérdeket a személyiség teljes kinyitásával kívánja szolgálni. 
„ N e m aszketikus-szektás módon, hanem életörömöt hirdetve. Petőfi 
lírájából tehát nem az aszketikus, hanem az élet teljességét hi rdető 
forradalmár-típus körvonalai bontakoznak k i . " (II. 323.) Az apostol-
ból láthatjuk, hogy Petőfinek v( It fogalma az aszkéta-forradalmár 
típusáról. „ Á m Szilvesztert csakis akkor tekinthetnénk aszkéta-forra-
dalmárnak, ha a következetes elvhűséget, az áldozatot vállaló forradal-
mi helytállást tartanánk az aszketikus jelleg kritériumainak." (II. 
323—24.) Pándi itt korunk embere számára is nagyon fontos és m e g -
szívlelendő különbséget tesz az aszkéta- és a humanista-forradalmár 
között. „Ez az utóbbi típus nem abban különbözik az előbbitől, hogy 
feladja elveit, hogy ingadozó, hanem abban, hogy nem veszti szem 
elől a forradalmi elv és cselekvés emberközpontúságát, s ezt az ember i 
centrumot képes összekapcsolni a forradalmi tettel és gondolattal ." 
. . . Az emberről, az Emberről és az élet értelméről való gondolkodás-
nak ez a komplex és emelkedett módja és tartalma [amelyet Petőfi 
életművében észrevehetünk] eleven rokonságban áll a korabeli Európa 
leginkább kiérlelt humanista eszményeivel, azokkal, amelyeket Heine, 
az utópisták harmónia- és boldogságprogramjai s a forradalmi de-
mokraták képviseltek. A humanizmus történetének a marxizmust 
közvetlenül megelőző szakaszára gondolunk." (II. 324.) 

* 

Végezetül idézzük azt a gondolatot, amelyet Pándi a Petőfi-művek 
elemzése előtt leírt már: Petőfi „a fejlettebb társadalmakban született 



X X V I Tanári tagozat 

gondolatokat asszimilálta, illetve a maga világából kifejlesztette . . . 
Verseiben eggyé vegyülnek a plebejus demokratizmus, a forradalmi 
radikalizmus és a korai szocialisztikus-kommunisztikus eszmék a 
francia forradalom gondolati sugallataival, mint sok ágból nőtt folyó-
ban a különböző források vize. Sok magyar kortársától eltérően Petőfi 
nem pusztán rezonált^az új-szociális gondolatokra, hanem adaptálva 
fogadta be azokat, azaz átformálva-integrálva az új eszméket a magyar 
viszonyok között kialakított világképébe, világképéhez." (II. 5.) 

Számunkra igazán a forradalmár Petőfi a^fontos, s a kor eszmei-
ideológiai színvonalának csúcsán álló forradalmár Petőf i sose ragyo-
gott olyan tisztán, mint Pándi Pál könyvéből. 

BácsY T A M Á S 



H O G Y A N SEGÍTIK AZ É V F O R D U L Ó PETŐFI-KIADVÁNYAI 
AZ ISKOLAI OKTATÁST? 

Petőfi Sándor születésének százötvenedik évfordulója alkalmából 
tudományos és kulturális megemlékezések sorozata zajlott le; a meg-
jelent cikkek száma vetekszik azoknak az írásoknak a mennyiségével, 
amelyek a költő fellépése idején láttak napvilágot támadva vagy védve 
őt. Petőfi, akárcsak a halála körülményeit először feltáró visszaemléke-
zések publikálásakor vagy később, a szülőhely-vita harcainak idején, 
ismét az érdeklődés középpontjába került. Az emlékezésből nem 
maradhatott ki a könyvkiadás sem. Tanulmányok egész sora jelent 
meg a legjobb Petőfi-kutatók tollából, hogy még közelebb juthassunk 
a költőhöz, ahogy az egyik könyv címe, Mezősi Károlyé mondja. 

Az itt következő írás e könyvekről kíván elmondani néhány gon-
dolatot, de sajátos aspektusból. 

Nem azt tesszük mérlegre, mi újat adnak hozzá a friss tanulmányok 
az eddigi tudományos eredményekhez, nem akarjuk dicsérni az ér-
tékes felfedezéseket, vitázni sem kívánunk az egyes megállapításokkal, 
hanem tudományos recenzióktól szokatlan módon az irodalomtanár, 
a pedagógus szemszögéből vizsgáljuk a kiadványokat: hogyan hasz-
nálhatja fel az iskola, a tanulóifjúság mindazt, amit az évforduló az 
olvasók elé adott? 

Magyarországon Petőfi Sándor a legnépszerűbb költő. Nálunk, 
ha tud valaki könyv nélkül verset mondani, akkor Petőfi-költeményt 
szaval. Miklós Róbert említette egy Petőfi-emlékkiállítás megnyitásán 
hogy minden olvasóélményünket (Jókait, Aranyt, Adyt) időhöz, 
életkorhoz tudjuk kötni, Petőfi azonban szinte tudatunk kialakulásá-
val lesz a mienk. Mégis éppen a másfélszázados évforduló mutatta 
meg, hogy milyen hiányos ez a majdnem velünk született Petőfi-kép. 

Nos, ez utóbbi tapasztalat adja a gondolatot ahhoz, hogy Petőfi 
Sándort újból meg kell szerettetnünk az emberekkel, s ennek a folya-
matnak a tanulók köréből kell elindulnia. Ezért olvastuk el a tanul-
mányokat azt keresve, hogyan használhatja fel őket az irodalomtanár 
az iskolában kialakítandó igazi Petőfi-képhez. 

Elöljáróban örömmel állapíthatjuk meg: sok haszonnal. 
Mert bár a könyvek megírásának célja nem az volt, hogy segéd-

eszközzé legyenek az oktatásban, sőt valamennyi mély alapossággal, 
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tudományos igénnyel készült, mindegyik olyan, hogy gondolatait, 
megállapításait felhasználva a tanár sokoldalúbbá, maibbá teheti a 
Petőfi-képet, s erre igen nagy szüksége van az iskolának. 

PANDI PÁL—PÁLMAI KÁLMÁN: PETŐFI SÁNDOR 

(Gondolat — 1973) 

A tankönyv a diáké, és a tanárnak sokkal többet kell tudnia a tan-
könyvnél ahhoz, hogy elmagyarázhassa az anyagát. Ennek a többlet-
tudásnak a megszerzése örök probléma a pedagógus számára: óhatat-
lanul szüksége van olyan forrásokra, amelyek segítik oktató munká-
ját. 

Pándi Pál és Pálmai Kálmán tanulmányának az a legnagyobb ér-
téke, hogy pontosan korszakolt pályaképben tárgyalja Petőfi élet-
útját, költői tevékenységét. A pályaképnek, a költői életmű kialaku-
lásának az irodalomtanítás szempontjából is fontos szerepe van. 

Petőfi indulásáról, a zseni-költő mítoszából eredően sokan vallják 
azt, hogy Petőfi tündöklő üstökösként jelent meg a magyar költészet-
ben. A szerzők a költő tehetségének alakulását, fejlődését helyezik elő-
térbe. Kézzelfoghatóan bizonyítják a zsengék esetében, hogy a kor 
érzelmes költészetének színvonalát ezek a versek alig haladják meg. 
De éppen azt tartják fontosnak, hogy a költő képes áttörni ezen a 
megkötő akadályon. Rámutatnak, hogy Petőfi eseményekben gaz-
dag élete, a nép körében szerzett élményanyaga volt az egyik tényező, 
mely az előbb jelzett akadály elhárításához vezetett. A másik ilyen erő 
a költő veleszületett természetessége volt, mely szinte páratlan az 
egész világirodalomban. 

A könyv azokat a motívumokat emeli ki a pályakezdésből, amelyek 
a fejlődés kiindulópontjai. Azt is ki meri mondani, hogy a nagy lázadó 
eleinte inkább csak a konvenció arculcsapója, a „divatos szalon-líra 
suta moráljának" támadója, és majd csak a plebejus célok felismerése 
tudatosítja forradalmiságát, hogy aztán a nép költőjévé váljék. 

A nép, a kor élete persze már Petőfi korai verseiben, dalaiban is 
jelen van. 

Mit tett Petőfi a népdallal? Nemcsak átvette a népköltészetből, 
hanem „beleköltözött". A népi formákat egyenjogúsította, s irodalmi 
polgárjogot adott a népi tartalomnak. E két tett folyamatát nagyon 
világosan mutatja meg a tanulmány, és lépésről lépésre láttatja a költő 
útját, amint a népköltészet irodalmi diadala után „lankadatlanul foly-
tatja nagyszerű harcát: uralkodóvá teszi a népet a politikában". 

Különösen nagy segítség a pedagógusnak az előbbi folyamatok, 
változások igazolására a gazdag hivatkozó anyag. Címek egész sora 
példázza az állításokat. A tanárnak, ha szemléltetni akar, megkönnyíti 
munkáját, hogy választhat a felsorolt versek közül. 
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Sajátos probléma szokott lenni az iskolai Petőfi-órákon, hogy k o -
molyan gondolta-e a költő helyzetdalait. Amikor bordalairól van szó, 
majdnem minden tanár megjegyzi, hogy Petőfi nem szerette a bort, 
s ezzel különösen felkelti a tanulók érdeklődését: miért dicséri akkor 
a költő az italozást. Petőfi szerepjátszásának kérdése — Horváth János 
Petőfi-könyve óta élénken foglalkoztatja az irodalomtörténészeket. 
A Pándi—Pálmai-könyv kettéválasztja a problémát a költő és a vers, 
illetve a vers és a valóság kapcsolatára. így már nem az „ál-Petőfi" 
kerül előtérbe, hanem a versben levő valóság, a feudális társadalom 
sok-sok jelensége, ahogyan a költő megélte és megírta. S ezt a tanulók 
is jól megértik. 

Sokan teszik az igazi Petőfi születését 1846 elejére. Ennek az idő-
szaknak a fontosságát a Pándi —Pálmai-könyv is elismeri, s ezért 
nagyon gondosan rajzolja meg a 46-os fellendülés előzményeit, köz-
vetlen kiváltó okait. A tanulóifjúság előtt megformálandó Petőfi-
képnek is fontos része ez a kor. 

Részletesen elemzi a könyv a Felhők-v&h&g okait. Nem egyszerűen 
arról van szó, hogy a szalkszentmártoni magányban valamiféle világ-
fájdalmas hangulat uralkodott volna el a költőn. A közrejátszó okok 
közt olyanok szerepelnek, mint az elszigeteltség, a szülők anyagi hely-
zete, a barátok hűtlensége, szerelmi csalódások és a költőt támadó kri-
tika, valamint olvasmányainak hatása. A könyv arra is rámutat, hogy 
a keserűség, mely a Felhők verseiben megcsendül, nem egyszerűen 
kétségbeesés, hanem türelmetlenség is, sőt a kielégületlen tettvágy 
egyfajta lecsapódása is. 

A tanulmány felhívja a figyelmet a Felhők verseinek formai új-
donságára is. A pályakezdésben uralkodó dal helyett egy, a kerek 
zártságot nélkülöző lírai forma jut szóhoz. Az új tartalom szétfeszíti 
az eddig használt dalformát, s szinte szemünk előtt játszódik le a költő 
formaművészetének változása. 

A könyv életrajzi része olyan fontos mozzanatokra mutat rá e kor-
ban, mint a francia szellemmel, a francia forradalommal való inten-
zívebb találkozás vagy mint a Tízek Társaságának tevékeny-
sége. 

A Tízek tevékenységét nem tekinthetjük jelentéktelen pártütés-
nek, bár az „írói sztrájk" létrejöttében gazdasági okok is közreját-
szottak. Biztos, hogy mind Petőfi, mind a többi fiatal számára a poli-
tikai kiállás első kísérlete volt a sztrájkban való részvétel. Ezt bizo-
nyítja az írócsoport további útja is. 

Ez a korszak az — 1846 eleje —, amikor jelentősen kiszélesedik 
Petőfi látóköre. A haza és a világ fogalmának a plebejus forradalmár-
hoz méltó módosulását figyelhetjük meg: a hagyományos haza-
értelmezés kitágul. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezik a nemzeti 
függetlenség ügyéről, hanem azt, hogy érzelemvilága átöleli a többi 
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nemzetet is. Ez pedig a haza-fogalom felemelkedését jelenti, s nem koz-
mopolita közömbösséget a nemzeti létkérdések iránt. 

N e m véletlenül tér ki a Pándi—Pálmai-könyv 1846 elejének fon -
tosságára, s mi sem szándék nélkül emeltük ki ezt a részt. A Petőfit 
tanító tanár számára alapvető, hogy megértse és megértesse az ezen 
az időszakon átfutó érzelmi-gondolati szálakat. 

A tanulmány egyik legnagyobb segítsége az irodalomtanár szá-
mára, hogy Petőfit fejlődésében, változásában mutat ja meg. „Minden 
folytatódik, de magasabb szinten", mondják egy helyen a szerzők 
egy korszakot indítva. 

Érdemes egy pillantást vetni ezekre a folytatásokra. 
Petőfi költészetének műfaj i fejlődéséről már szóltunk néhány szót 

a Felhők kel kapcsolatban. Persze a dalforma még tovább alakul, és 
hosszú utat jár be, míg a népköltészettől átvett egyszerű dal eljut a 
lírai-gondolati mű áttételesebb formájáig. Roppan t tanulságos üyen 
szempontból egybevetni például két tájleíró költeményt. Az alföldet 
1844-ben írta a költő, A puszta télent 1848-ban. A m i különbség van a 
két vers eszmei tanulsága, művészi megoldása közt, az a fejlődés kö-
vetkezménye, az a változás lecsapódása. Jelentősen fejlődik szerelmi 
költészete is. Ráadásul itt még jobban megfigyelhetjük a kettős — 
tartalmi és formai — változást. Miközben a dalforma mélyül, a szere-
lelem érzése mellé egyre inkább társul a haza és a szabadság iránt 
érzett felelősség, s mindez fokról fokra következik be, hogy a Júlia-
versek későbbi darabjaiban jusson tetőpontra. D e ugyanígy változik 
Petőfi szabadság-gondolata is. A szabadság-függetlenség elvont ér-
telmezéshez lassanként asszociálódik a társadalmi szabadság gondolata, 
hogy aztán a kettő a csúcson egyesülve a költő legfőbb közös, szét 
nem választható követelése legyen. Sajátos a hazafiság alakulása is. 
Korai hazafias versei nem mentesek a nemesi patriotizmus formai meg-
nyilvánulásaitól. Ezek a felszíni jellemző vonások azonban idővel 
eltűnnek, és a plebejus hazafiság néptribuni hangja és szemlélete kap 
szerepet. 

Az előbbi változások ismerete nemcsak abban segít, hogy az órá-
kon fejlődésében mutassuk be a költőt. Bármelyik téma nagyon 
alkalmas például iskolai Petőfi-dolgozat címének is. Akár úgy, hogy 
a fejlődés két pontjáról egy-egy költeményt hasonlíttatunk össze a 
tanulókkal (pl. Az alföld és A Tisza), akár úgy, hogy magát a válto-
zást, illetve annak leírását kérjük a dolgozatban. 

Tanárok körében sokat beszélnek manapság arról, kit tart az if jú-
ság eszményképének. (Még az is felmerül, van-e egyáltalában esz-
ménye a mai fiataloknak.) Hisszük, hogy Petőfi feltétlenül azok közé 
tartozik, akik az ifjúság eszményképévé lehetnek. Petőfit, az embert 
bemutatni tehát már nevelési cél is. 

Milyen ember volt Petőfi? 
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A tanulókat mindig érdekelte, hogy a nagy alkotó egyéniségek 
emberi arca mit rejteget. 

Pándi Pál és Pálmai Kálmán könyve Petőfi jellemének megrajzo-
lásához is nagy segítséget nyújt. Világosan megmutatja ugyanis a 
költő erkölcsi tisztaságát. Példákkal látjuk igazolva, hogy a kemény, 
határozott karakterű Petőfi csak a legszebb indulattal tudott szólni 
hazáról, népről, barátságról, szerelemről. Ez az érzelmi tisztaság a 
költő legfontosabb emberi vonása. De megismerjük a könyvből e 
szép tulajdonságok forrását, eredetét is. Túl Petőfi egyéniségéből 
következő jellemszilárdságán, az előbb felsorolt motívumok a francia 
forradalmárok cselekedeteiből, gondolkodásából is átkerültek — 
formáló erőként — a költő jellemébe. 

Az emberi vonások mellett feltétlenül érdekli a tanulókat az is, 
hogy milyennek képzelte el Petőfi a költőt, a kor költőjét. A könyv 
pontosan megrajzolja, hogyan alakult ki Petőfiben a „lángoszlop" 
motívum. Ez a jelkép nem egyszerűen romantikus prófétai öntudatot 
jelöl, inkább a költészet és a történelem-társadalom sajátos összekap-
csolódását fejezi ki. Petőfi határozottan elválasztotta egymástól a 
költőket és a politikusokat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy szerinte 
a költőktől távol áll a politika. Sőt! ő egészen új értelmezést adott 
a költő-fogalomnak: a lángoszlop-motívumban óhatatlan meg 
nem látni a népre ható, a népet vezető költőt. Ez pedig nemcsak a 
19. században, hanem mindig politikát jelentett, s elkötelezettséget 

jelent ma is. 

M E Z Ő S I K Á R O L Y : KÖZELEBB PETŐFIHEZ 

(Szépirodalmi — 1972) 

Akár igaza van Mezősi Károlynak, akár nincs, munkájának, kuta-
tásainak minden mozzanata valóban közelebb juttatott valamennyi-
ünket Petőfihez. Posztumusz könyvének tanulmányai éppúgy, mint 
egész életműve, egy nagy szorgalmú kutató tevékenységének ered-
ményekéntjöttek létre, s ezzel a fáradhatatlansággal emelkedett Mezősi 
legjobb Petőfi-kutatóink közé. 

Vajon mit adhat egy tételeiben nem mindenütt elfogadott könyv 
a pedagógusnak az oktató munkában, amikor az iskola a lezárt tudo-
mányos eredményekre épül? 

A kérdés feltétlenül jogos, de kezdjük a választ azzal, hogy a szülő-
helyvitán túl, ahol a legtöbb nehézség van, számtalan olyan kutatási 
eredményt mutat fel Mezősi Károly, amit jól be lehet építeni az iskolai 
munkába. De maga a Kiskőrös kontra Félegyháza polémia is olyan, 
amit nyugodtan a tanulók elé tárhatunk. 

A tankönyvek egyértelműek a szülőhely-kérdésben. A diákok meg-
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tanulják és gondolkozás nélkül mondják: Petőfi Kiskőrösön született. 
Jó-e, ha megzavarjuk ezt a másik állásponttal? 

Induljunk ki abból, hogy csökkentjük-e ezzel Petőfi nagyságát a 
tanulók tudatában. Hisszük, hogy éppen nem. Ha annak idején Ho-
méroszért versenghettek a görög városok, miért ne tehetnék meg az 
Alföld magyar városai: Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Szabadszállás 
ugyanezt Petőfiért? De túl azon, hogy közöljük a tanulókkal Mezősi 
véleményét, maga a vita is bevonulhat WL iskolába, persze inkább csak 
a középiskolába. Persze nem a tanítási órára, hanem mondjuk, a szak-
körre. 

Mezősi Károly Az évszázados Petőfi-per című tanulmányában 
1954-ben fejtetette ki álláspontját. Tételeit és az „ellentábor" érveit 
most a Közelebb Petőfihez című kötetéb ;n ismét rendszerezi, illetve 
cáfolja. A Petőfi szülőhelyével foglalkozó szakkör anyagához például 
jó forrásra lelhetünk „Az évszázados per alapja és tényei" címő feje-
zetben. 

Mezősi posztumusz kötetében, ahogy ő mondja, Petőfi szemszögé-
ből vizsgálja meg a szülőhely-kérdést. Valamennyi igazoló érvét a 
felnőtt Petőfi megnyilatkozásaiból merítette. „Induljunk ki Petőfi-
ből!", javasolja, és ez kétségkívül érdekes. 

Mezősi két versre (Szülőföldemen, Kiskunság), a házasságlevél 
másolatára, továbbá a választások idíjén tett kijelentéseire és a követi 
fellépéssel kapcsolatos írásokra támaszkodik. Ugyanakkor pontos 
dokumentum-elemzéssel próbálja a kiskőrösi születés bizonyítékait 
elfogadhatatlanná tenni. 

Kiskőrös legfontosabb igazolását, a keresztlevelet azzal magyarázza, 
hogy Félegyházán nem volt evangélikus egyház; a mészárszékbér-
letre azt mondja, nem okvetlenül szükséges, hogy valakinek a fia ott 
szülessék, ahol az apa dolgozik; a kiskőrösi tanúk vallomását egyszerűen 
nem fogadja el arra hivatkozva, hogy annyi esztendő elmúltával a 
tanúk nem emlékeznek pontosan. 

Mezősi Károly munkássága a család életének feltárásában egyedül-
álló. Rengeteg energiát fektetett abba, hogy korabeli bérleti szerző-
déseket, fizetési jegyzékeket, röpiratokat felkutatva nyomozza a Pet-
rovits-család útját a Kiskunságtól Vácig, Pestig. Talán ebből a jó-
indulatú egyoldalúságból következik, hogy mindaz, amit Mezősi 
mond Petőfiről, legyen az életrajzi adat vagy a költészetről mondott 
vélemény, a családon belülről indul el, s minden állítás, következtetés 
eredete nála a családtörténetben gyökerezik. 

Mit tud ebből hasznosítani az oktatás? 
Az egyik, hogy Mezősi feltárja azt a vergődést, amelyet a család a 

jólét évei után végigszenvedett. Más kutatók is rámutatnak arra, hogy 
például a Felhők hullámvölgyének egyik összetevője szülei rossz 
helyzete volt. Tudjuk, hogy Petőfi nagyon becsületesen segítette 
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mindvégig rossz anyagi helyzetben levő szüleit; a család nyomorúsága 
tehát világos volt a költő előtt, s így érzelmi-indulati tényezőként 
formálója is költészetének. 

A másik érdekesség, amit a Mezősi-féle családkutatásból átvehet 
a pedagógus, az, hogy Petrovits István szlávos hangzású neve ellenére 
magyar volt. Igazolják ezt a feltárt szerződések, nyugták, feljegyzések, 
melyek közt nem egyet maga Petőfi apja készített hibátlan magyar 
nyelven írt szöveggel. 

Mezősi Károly munkájában az elért eredmények mellett az a leg-
csodálatosabb, ahogyan dolgozott. A „fáradhatatlan" szó nem fejezi 
ki eléggé tevékenységét. 

Mit tud ebből a tudósi munkából a pedagógus hasznosítani? 
A diákok elsősorban elhivatottságot tanulhatnak tőle. Bármelyik 

tanulmányt olvassák is el a tanulók egy szakköri foglalkozásra, mind-
egyikből kitűnik, milyen körültekintően, alaposan dolgozta fel Mezősi 
a talált dokumentumokat . A sok közül egy tanulmány különösen 
érdekes és jellemző Mezősi Károly munkamódszerére. Ez a „Szalk-
szentmárton Petőfi életében és költészetében" című nagyobb fejezet. 
Mezősi Károly igen nagy jelentőséget tulajdonít Petőfi életében Szalk-
szentmártonnak. Külön tanulmány foglalkozik az itt eltöltött idő-
szakkal, s nem marad el belőle a szülők anyagi helyzetének meg-
szokottan gondos bemutatása sem. 

A fontos mégis az, amit a költőről mond . Kijelenti, hogy Szalk-
szentmárton nem kikapcsolódás 1845 júliusa és 1846 áprilisa közt 
Petőfi számára, hanem szükségszerű menedék, otthon a vergődésben. 
Igazolja, hogy a költő nem Pestről látogatott le időnként a szüleihez, 
hanem fordítva: olykor-olykor ment el Pestre vagy máshova. Fel-
sorolja az itt írt költeményeket, műveket, az itt összeállított köteteket, 
és kimutatja ezek szoros kapcsolatát a család nyomorúságával. 

Mezősi Károly az első, aki gondos elemzéssel bebizonyítja, hogy 
Szalkszentmárton Petőfi életében és költészetében az adott kilenc hó-
napban meghatározó szerepet töltött be. 

Emeljük ki befejezésül még egy témát a könyvből! Ez Petőfi 
sikertelen képviselőválasztása. A szabadszállási bukás érdeklődésre 
tarthat számot a tanulók körében, s Az apostol keletkezése kapcsán 
szerves része a tananyagnak is. Mezősi a kötetben két tanulmányt is 
szentel a kudarcnak. (Petőfi megbuktatása Szabadszálláson, Petőfi 
két névsora.) 

Az egész választást, mint Mezősi Károly mondja, eddig csak a fő-
szereplők megnyilatkozásaiból ismertük. Ő olyan új levéltári doku-
mentumokat tárt fel, amelyek megmutatják a vérlázítóan durva 
igazságtalanságot. Mezősi összehasonlítja a választást megelőző kép-
viselőtestületi jegyzőkönyv helyszínen felvett piszkozati példányát a 
később letisztázott, bekötöt t jegyzőkönyvi példánnyal, és megálla-

3 Irodalomtörténet 
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pítja, hogy a fogalmazványból egyszerűen kihagytak egy tárgysoro-
zati pontot a lemásoláskor. E pont kihagyása a bűnjel eltüntetése, 
mert többek között ez olvasható a piszkozatban : „Ezennel elhatároz-
tatik, hogy Petőfinek e' Város kebelébeni meg jelenés szorosan meg-
tiltassék, s e' tilalomról Bankos Károly, mint a' ki ezt tudtára adhatni 
fogja, értessíttessék." 

Világos, hogy ezt a mondatot nem lehetett az utókor számára 
hivatalosan megörökíteni. 

De világos a határozat oka is. Féltek Petőfitől, ismerték szereplését. 
Erre utal a következő mondat, melyet ugyancsak Mezősi idéz: „Petőfi 
beszédei, tettei, s némely irataiból a' honra nézve veszélyes elvek, 
merények és törekvés tettszik ki." 

Nagy Károly, az ellenfél, azt állította, hogy a választás törvényes 
volt. Ezt „igazolja" Mezősi másik leleplező dokumentuma a követ-
választási jegyzőkönyv. 

Ebben ugyanis Petőfi nevét meg sem említik. De hogy is említenék 
meg, amikor a költőt már előzőleg kitiltották a városból ! 

Még két érdekes „apróságra" hívja fel Mezősi a figyelmet. A válasz-
tás elnöke az a Szeles László, aki akkor volt főjegyző, amikor Petro-
vits István mindenét elvesztette a szabadszállási perben; a választás 
jegyzője pedig az a Kerek József ügyvéd, aki Petőfi apja perbeli ellen-
felének a teljhatalmú megbízottja volt. 

Ehhez nem kell megjegyzés. 
A szabadszállási kudarc azon túl, hogy az órán is szóba kerülhet, 

témája lehet egy irodalmi színpadi összeállításnak is, mely tartalmazza 
a leghitelesebb dokumentumokat a választásról. (A megcsonkított 
képviselőtestületi jegyzőkönyv, a Petőfi nevét elhallgató választási 
jegyzőkönyv, Nagy Károly nyilatkozatai.) 

PETŐFI ÉLETÚTJA 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS KOMMENTÁLTA MARTINKÓ ANDRÁS 

(Kossuth — 1972) 

Költő vagyok, költőileg kell 
Végig rohannom az életúton! 

Ezzel az idézettel indítja összeállítását Martinkó András. Aztán 
megjegyzi: nem életet, hanem életutat kíván bemutatni. Olyan élet-
utat, mely teljes a huszonhat esztendő ellenére is. 

Ha Pándi Pál és Pálmai Kálmán könyvéről azt mondot tuk ismer-
tetésünk elején, hogy nélkülözhetetlen segítsége a tanárnak, amikor 
Petőfit tanít, Martinkó András összeállításáról azt kell megállapíta-
nunk, hogy ez az a könyv, amely nélkül nem lehet igazi Petőfi-órát 
tartani. Már-már kívánalomként fogalmazódik meg bennünk, hogy 
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ennek a dokumentumgyűjteménynek ott kellene lennie minden diák 
kezében, amikor Petőfiről tanul. 

Mit tartalmaz az összeállítás? Visszaemlékezéseket, vers- és levél-
részleteket, prózai írások idézeteit, képeket, rajzokat; mindazt, amely 
Petőfi jobb megértését segíti. Martinkó ezt írja előszavában: „Leg-
többször a költőt magát szólaltattuk meg . . . " Természetesen és 
nagyon jól megvalósított szempont. A kortársak azonban nem szorul-
nak háttérbe, sőt alkalmanként, attól függően, hogy ki, mikor és 
hogyan kapcsolódott be a költő életútjába, perdöntő szavuk is van. 
Az arány mindenesetre tökéletes. Ennél már csak az a tökéletesebb, 
ahogy Martinkó a saját megjegyzéseivel gazdálkodik. Felülemelkedve 
a hagyományon, nem akkor beszél, amikor kevesebb a dokumentum, 
amikor szegényebb a ránk maradt anyag, hanem akkor, amikor szük-
séges. Ezzel lesz a könyv valóban az életút története. 

A Petőfi életútja c. összeállítást kétféleképpen lehet használni az 
oktatásban. 

Támaszkodhat rá a pedagógus mint szemléltető eszközre. Ez a 
hagyományos módszer. Amikor szükség van rá, hogy az életrajzot 
vagy egy-egy művet jobban megértessünk, felnyitjuk a könyvet, 
megszólaltatjuk a költőt, vagy idézzük valamelyik barátját, ellenségét, 
megmutatjuk az ide vonatkozó képet, ábrát. Az ilyen segítség is sokat 
jelent. 

Martinkó könyve azonban lehetővé tesz egy egészen más jellegű 
tanítást. Az összeállítás segítségével megtehetjük, hogy a Martinkó 
megrajzolta életúton megyünk végig az órákon meg-megállva azok-
nál az állomásoknál, amelyeket ő is megjelöl, és így magától értető-
dően, természetesen bomlanak ki az egyes alkotások, megmutatva 
keletkezésük okát, eszmei rokonságukat más művekkel, a hatásukat: 
egyszóval így a műveket nem elvonatkoztatva tárgyaljuk az órákon, 
hanem történelmi-társadalmi környezetben, sőt a költő indulati-
érzelmi bölcsőjéből kiindulva. 

Petőfi ilyenfajta tanítása nemcsak modernebb, hanem eredménye-
sebb is. Martinkó András könyvének az a nagyszerűsége, hogy magá-
ban rejti Petőfi tanításának új lehetőségét. 

A könyv egészének felhasználása mellett egyes részek különösen 
alkalmasak az órán való feldolgozásra. 

így például jól sikerült az 1844-es fordulat bemutatása. N e m arról 
van szó, hogy Martinkó meglátja ennek az évnek a fontosságát, hi-
szen a tudományos kutatás már régen kijelölte Petőfi pályájának mér-
földköveit, hanem arról, hogy a dokumentumokból pontosan meg-
ismerjük a költő életének változását. 

A témakörnek maga Martinkó is a „Fordulat" címet adja, és idéz 
Petőfi Úti leveleiből: „Egy heti kínos vándorlás után Pestre értem. 
N e m tudtam, kihez forduljak? Nem törődött velem senki a világon;. . 

3* 
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A végső ponton álltam, kétségbeesett bátorság szállt meg, s elmentem 
Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly érzéssel, mint amely 
kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi át-
olvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a Nemzeti Kör, s lett pén-
zem és nevem. — E férfi, kinek az életemet köszönöm, s kinek köszön-
heti a haza, ha neki valamit használtam, vagy használni fogok, e férfi: 
Vörösmar ty ." 

E részlet eredményesen használható fel a tanítási órán. Nemcsak 
Petőfi pályafordulása érthető belőle, hanem a költő jellemének, akkori 
énjének legfontosabb vonása is. 

Mart inkó azonban hozzáteszi az idézethez, hogy a „lett pénzem" 
csak „Petőf i akkori erszényéhez mérten igaz". Ez a finom észrevétel 
igazítja helyre az olvasót vagy a diákot, aki hajlandó hinni a költő 
túlzásának. 

Az előbbi idézet azonban csak tengelye a fordulatnak. A gyűjte-
ményben a megelőző dokumentumok is világosan mutatják, mi volt 
a „lett pénzem" előtt. Helyesen kap nagy teret a színészet nyomorú-
sága, a debreceni éhezés, de ugyanígy gondosan válogatott szemel-
vényekből ismerjük meg a fellendülést. Az alaphangulatot a változás-
hoz a Füstbe ment terv szövege adja meg, s ebből teljesedik ki a költő 
boldogsága. 

Akár e rész bemutatásakor, akár más egységnél nagyon jól alkal-
mazható módszer, hogy kijelöljük és kiosztjuk előre a felolvasandó 
szemelvényeket, s a diákok előadásában egységes képpé, egésszé áll-
nak össze a töredékek. 

A legjobban sikerült válogatás talán a Júlia-szerelem története. 
Maga Martinkó nevezi a költő és Júlia kapcsolatát a magyar irodalom 
egyik legszebb szerelmi regényének. S aki végigolvassa a dokumentu-
moka t : leveleket, visszaemlékezéseket, naplórészleteket, igazat ad a 
szerkesztőnek. Sőt még azt is hozzáteszi: a legizgalmasabb szerelmi 
regény. S ez nemcsak abból adódik, hogy Petőfi és Júlia szerelme 
mindenkit érdekel, hanem abból is fakad, hogy a szemelvények pom-
pásan vannak összeválogatva. 

Sajátos ízt adnak ennek a témakörnek a Júlia naplójából vett rész-
letek. Érdemes a költő és Júlia kapcsolatát az órán e naplóval bevezet-
ni. 

Mart inkó András így foglalja össze Júlia jellemét: „Művészlélek 
volt, éppen ezért nem hiányoztak belőle a gyors hangulatváltozások, 
a női hiúságon túlmenő művészi hiúságok, a mindenféle siker utáni 
vágy, a szeszély, a háziasszonyi teendőktől való húzódozás, a mindig 
kevés pénz idegesítő érzése, a dicsőségben való boldog fürdőzés és az 
elesettségben való tökéletes talajvesztettség . . . " 

Bármennyit hoz a könyv Júlia leveleiből vagy naplójából, ennél 
pontosabban, tökéletesebben nem lehet őt jellemezni. 
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Az előbb izgalmat említettünk kettejük szerelmi regényében. Nos, 
ahogy a filmen ügyes vágással indulatokat lehet fellobbantani, úgy 
hatnak a könyvben egyes váratlanul előbukkanó szemelvények. Az 
egymás mellé került levelek, naplórészletek nem csak az időrend tör-
vényeit követik, hanem szinte a regény szerkesztésének követelmé-
nyeit elégítik ki. A Lokadetty kontra Prielle Kornélia kaland „be-
vágása" például a regény egyik legizgalmasabb motívuma. 

Az izgalomkeltés mellett a Petőfi-Júlia-kapcsolat ábrázolásának 
másik jó megoldása annak a realitásnak a felismerése, hogy a költő 
számára nem csak Júlia létezik. Ám a más témák beszövése nem egy-
idejűséget jelent pusztán, hanem Petőfi érzelmi életének mélyülését, 
gazdagodását. (Például az Arannyal való barátság alakulása.) 

A költő 1847 elején tágítja ki horizontját. A szemelvények mutat-
ják, hogy éppen a szerelem bizonytalansága idején fordul Petőfi a 
költészet, a közélet, a hazafiság, az internacionalizmus, a társadalmi 
ellentétek széles gondolati skálájához, és egyéni gondjai idején fogal-
mazza meg az előbb említett témák programját . Ha tanulóink előtt 
az igazi közösségi ember példáját akarjuk felvillantani, akkor egysze-
rűen fel kell olvasni a dokumentumokat a „Mi fog történni vélem s a 
hazával?" fejezetből. A részletek világosan beszélnek. 

Eredményesen használhatjuk az összeállítást akkor is, amikor Petőfi-
nek a forradalomban betöltött szerepét tárgyaljuk. Eddig gyakorlati-
lag egyetlen szemelvény szerepelt a tanítási órán: Petőfi naplórészlete 
március 15-ről. Igaz, hogy a tanterv nem nagyon enged hosszabban 
elidőzni egy-egy időszaknál, s inkább műveket kell tárgyalni, (Nem-
zeti dal, Föltámadott a tenger), mégsem haszontalan, sőt kívánatos, 
hogy a tanár sokoldalúan dokumentálja azokat. 

Szeretnénk kiemelni egy megjegyzést a forradalom és a szabadság-
harc idejét tárgyaló részből, mely a sokat vitatott választáshoz kap-
csolódik. Ezt írja Martinkó András : „Akárhogy fordult is a szerencsét-
len választás kimenetele, a magyar költészet olyan kincseket kapott ez 
alkalomból, melyek valóban örök értékek." Csak a legnagyobbakat 
említjük meg: Szülőföldemen, Kiskunság, Az apostol. 

Hogy a tanulók milyen következtetéseket vonnak le ebből a hely-
zetből, előre nem lehet tudni. Mindenesetre jó vitaindító lehet Mar-
tinkó mondata; a tanulók ismerik az események kimenetelét: Petőfit 
nem választják meg képviselőnek, bemutatjuk nekik a dokumentu-
mokat, melyekből meglátják, mi zajlott le a kulisszák mögött , s 
ugyanakkor tudják, hogy a kudarc ellenére valóban nagyszerű alko-
tások jönnek létre. Izgalmas ellentmondás ez, tettvágy és bukás, áldo-
zat és aljasság, kiábrándulás és nagy művek szövevénye. Egyetlen 
magyartanár sem zárkózik el az elől, hogy ezeket a konfliktusokat egy 
osztályvita oldja fel. 

Az előbb a Júlia-szerelemről szólva regénynek neveztük a doku-
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meritumokat. A költő halálát bemutató szemelvények ugyancsak 
egy sajátos műfajjá állnak össze; a témának megfelelően balladává. 
A szaggatottság, amely kétségkívül benne van a történelmi helyzet-
ben, s amely jól tükröződik Petőfi magatartásában is, a szemelvények-
ből még inkább kiviláglik. Mindenki ismeri a tragikus eseményt, 
nem szükséges minden részletet tudni, ráadásul ott van a vég bizony-
talansága is mint nyugtalanító tényező. N e m kész ballada-anyag? 
És Martinkó András szerkesztésében össze is áll azzá, hogy méltó 
legyen Petőfi életútjának befejezéséhez. 

PETŐFI TÜZE 
SZERKESZTETTE TAMÁS ANNA ÉS WÉBER ANTAL 

(Kossuth —Zrínyi 1972) 

A nagy igénnyel megszerkesztett kötet az egyes tanulmányok 
problémakereső mélysége, illetve a részletkérdések differenciáltsága 
miatt csak közvetve használható fel a tanítási órákon. 

A szaktanár azonban sok olyan megállapításra bukkanhat a könyvet 
lapozgatva, ami jelentősen bővíti Petőfi-ismereteit, s így gazdagítja 
oktató munkáját. 

A kötet előszava világosan kimondja, hogy mi volt a szerkesztők 
szándéka. A filológiai pontosságú részeredményeket akarták el-
helyezni egyrészt a költői életműben, másrészt „a kor történelmi-
szellemi mozgásirányainak tágabb perspektíváiban". A kötet szer-
kesztése, felépítése azt is példázza, hogy Petőfi költészete nem egy-
szerűen gyűjtőpontja a kor progresszív eszméinek, hanem „a hazai 
valóság, a magyar történelem legfőbb sorskérdéseinek gondolatilag-
költőileg átélt és kifejezett művészi megformálása is". 

Jóllehet az előzőkben tárgyalt három kiadványról is mondtuk-
tudjuk, nem olyan céllal jöttek létre, hogy az oktató munkát segítsék, 
ez a tanulmánykötet a fentiek miatt sokkal inkább más szándékkal 
keletkezett. Hogy néhány tanulmányát mégis ajánlani tudjuk a peda-
gógusoknak, az abból fakad, hogy az iskolai oktatás nem szakadhat el 
a tudományos kutatástól (sőt, éppen az a baj, hogy az utóbbi években 
eléggé elszakadt), és hogy főleg a gimnáziumi tananyag több té-
mája előfordul mély elemzéssel a kötetben. 

Ilyen módon segítheti a tanári munkát Wéber Antal tanulmánya 
melynek címe: A népdaltól a plebejus demokráciáig. A tanulmánycím 
voltaképpen azt a fejlődést emeli ki, amit valamennyi iskolás idézni 
is tud mint célkitűzést Petőfinek Aranyhoz írt leveléből: „Hiába, 
a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük ural-
kodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy 
a politikában is uralkodjék . . . " Wéber Antal kifejti, hogy Petőfi 
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magatartásának a népiesség, a népi költészet a legbővebb forrása esz-
tétikai értelemben, de a költő ennél sokkal többet téve, a nép önszem-
léletével azonosul a szó politikai értelmében is. így ír Wéber : „Szá-
mára a népi nemcsak költői tárgy, hanem érzés, tapasztalat, személyes 
állásfoglalás." 

Petőfi tudja, hogy a népdal önmagában nem lenne elég kora tár-
sadalmi-politikai-erkölcsi kérdéseinek kifejezésére, ezért „egy egye-
temesebb műköltői magatartás egyszerűségébe, a maga korának való-
ságtükröző individuális líraiságába emeli fel a naiv-hagyományost". 
Persze, ez még nem a kép előbb idézett politikai uralkodása, de ezért 
harcolni csak az így átalakított, kiszélesített költészettel lehet. Wéber 
Antal épp azt keresi tanulmányában, hogy hogyan „szélesedik" Petőfi 
költészete eszmeileg, miközben a formát, a dalt is továbbfejleszti. 
A fejlődés egyik eredménye a kritikai realizmus, a másik plebejus 
demokratikus magatartás és világnézet. A plebejus demokratizmus 
megjelenésének igazolására Wéber Antal Dózsa idézését találja leg-
alkalmasabbnak A nép nevében című költeményben. Megjegyzi ugyan, 
hogy a parasztforradalom inkább csak lehetőség, de az, hogy Petőfi 
melyik oldalról szemléli a kérdést, hogy miért követeli a jogot, feltét-
lenül jellemzi állásfoglalását is. 

A kérdés, amelyet Wéber Antal tárgyal, tehát szükséges része lehet 
a középiskolás anyagnak, s ha Petőfi plebejus demokratikus forradal-
márrá válását nem is tárgyaljuk ilyen részletességgel, a tanulókkal 
meg kell ismertetnünk a leglényegesebb összefüggéseket. 

Forradalmár költőink Dózsa Györggyel való kapcsolata közismert 
a tanulók előtt. A magyar történelem kiemelkedő személyiségeinek 
egymáshoz való viszonya egyébként is hálás téma. Ha Petőfi és Dózsa 
összetartozását mélyebben kívánjuk feltárni a tanítási órán, Kulin 
Ferenc tanulmánya ad hozzá segítséget. 

Kulin elsősorban azt kutatja, milyen forrásból született Petőfi 
Dózsa-képe. Rámutat , hogy a reformkori Dózsa-portré mellett olyan 
sugalmak is közrejátszottak A nép nevében megírásában, mint Arany 
János 1847. február végi levele. A két költő levélváltásában, főleg 
Petőfi válaszában fontos helyet foglal el Dózsa. Ez nem azért lényeges, 
mert Petőfi eszmei társat talált a nagy parasztvezérben, hanem azért, 
mert a róla megformált kép Petőfit, az ő forradalmár eszményét is 
jellemzi. 

Petőfi plebejus demokratikus forradalmár volta, a Dózsa-eszmény 
vállalása már eleve megszabja, hogy mi alkotja a költő világnézetét. 
Ennek tisztázására a Petőfi-órák valamelyikén kerül sor. Segítséget 
a kötetből Lukácsy Sándor tanulmánya nyújt . 
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A költő maga sehol nem nevezte meg világnézete forrásait, azon-
ban maradt ránk egy néhánylapos kézírása jegyzet, mely а francia 
forradalom nevezetesebb dátumait tartalmazza. Ez a dokumentum 
segített az eszmei eredet megtalálásában: a költő Etienne Cabet tör-
téneti munkájából ismerte meg a francia forradalmat. Cabet könyve 
az „oka" Petőfi saját plebejus demokratikus elvei mellett, hogy a 
költő a jakobinusok szemével vizsgálja a francia forradalom esemé-
nyeit. Cabet mellett másik forrásként Filippo Buonarrotit jelöli meg 
Lukácsy Petőfi eszmetárának forrásául. Valószínűleg tőle veszi át a 
költő a piros zászló = társadalmi forradalom jelkép használatát. Petőfi 
világnézetének lényeges elemeként tárgyalja Lukácsy Sándor a világ-
szabadság gondolatát. Petőfi szóhasználatában ez a fogalom szélesebbre 
tágul, mint másnál. Nemcsak minden nép függetlenségét jelenti, ha-
nem a függetlenséggel együtt az elnyomottak társadalmi szabadságát 
is. A világszabadság fogalma tehát lényegében a csúcspontja a költő 
világnézeti fejlődésének. 

Talán még erről ejtsünk néhány szót! Főleg azért, mert Lukácsy 
Sándor arra mutat rá, hogy a költő eszmei fejlődése megegyezik Az 
apostol Szilveszterének jellem-alakulásával. A tanulmányíró pontokba 
foglalva részletezi Szilveszter szellemi fejlődésrajzának állomásait. 
Az apostol anyaga a középiskolai tanulmányoknak, így tehát mind 
Petőfi, mind Szilveszter megértéséhez fel tudja a pedagógus a szerző 
gondolatait használni. 

Szilveszter szellemi fejlődésének állomásai a következők: i . rá-
döbben a társadalmi igazságtalanságokra, 2. kialakít magában egy 
homályos körvonalú képet az igazságos társadalomról, 3. tanulmá-
nyozza a forradalmak történetét, 4. azon tűnődik, van-e haladás a 
világon, vagy csak állandó körforgás a történelem, 5. eldönti, hogy 
van haladás, és hogy érdemes küzdeni, 6. megesküszik, hogy küzdeni 
fog a nagy célért. A dolog érdekessége, hogy nemcsak Petőfi (és 
Szilveszter) fejlődik a fentiek szerint, hanem a buonarrotiánus forra-
dalmárok egyike, Martin Bemard ugyanígy írja le szellemi fejlődését 
emlékiratában. 

A három nevet (Cabet, Buonarroti, Bemard) nem azért írtuk le, 
hogy megjegyeztetésükkel terheljük a pedagógust, hanem azért, 
mert e három forradalmár-filozófus is döntő módon részt vett Petőfi 
világnézetének kialakításában. 

Az iskolában az irodalmi órákon alapvető a műközpontúság. Az a 
cél, hogy a tanulók megtanulják megérteni a művet, hogy képesek 
legyenek önállóan elemezni egy-egy alkotást. Hogyan kell költe-
ményt elemezni? A kérdésre Németh G. Béla adja meg a kötetben a 
választ egy ragyogó mintaelemzéssel. Az Itt van az ősz, itt van újra 
című költeményt vizsgálja abból a szempontból kiindulva, hogy 
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hogyan jutott el benne Petőfi a „daltól az ódáig". Ez a felemelkedés 
egyetlen művön belül nagyon érdekes változás, már önmagáért is 
érdemes mélyebbre hatolni érte az elemzésben. De Németh G. Béla 
közben a részszépségekre is felhívja a figyelmet, feltárva a vers han-
gulati-érzelmi szépségeit. 

Természetesen az elemzés nem vihető át egyszerűen a tanítási órára. 
Ahhoz túl nehéz, hiszen összefüggéskeresésci sokszor meghaladják a 
tanulók szintjét. A tanár sokat tanulhat belőle, miközben a szerzővel 
maga is „feljut" a vers végén a létezés örömének magasságába. 

FEKETE s A N D O R : PETŐFI ROMANTIKÁJÁNAK FORRÁSAI 

(Akadémiai — 1972) 

FEKETE S Á N D O R : MEZÍTLÁB A SZENTEGYHÁZBAN 

(Magvető — 1972) 

Nem véletlen, hogy Fekete Sándornak több könyve is megjelent 
a Petőfi-évfordulón, hiszen jelenlegi Petőfi szakértőink egyik leg-
jelesebbike ő. 

Mi teszi őt azzá? 
Nemcsak az, hogy ő publikál a legtöbbet napjainkban a nagy köl-

tőről. Azzá teszi az a sajátos látásmód, amellyel kutatja Petőfi élet-
út já t ; az az elégedetlenség, amellyel a lezártnak vélt problémákat 
(például Petőfi színészi tevékenységét) újra és újra vizsgálja, az a bátor 
hang, ahogyan tárgyalja a legkényesebb kérdéseket is. (És kétségkívül 
azzá teszi majd nagyszabású Petőfi-életrajza, melynek első kötete már 
meg is jelent, valamint a Móra Könyvkiadónál kiadott így élt a szabad-
ságharc költője c. könyve, amely az általános iskolai Petőfi-oktatást 
teheti színvonalasabbá.) 

A fent jelzett két könyv tartalma a címből ítélve sem lehet olyan, 
hogy az iskolai irodalomoktatás maradéktalanul feldolgozza. Van 
néhány kérdés azonban, mely részben a magyar órákon szóbajöhet, 
részben érdekességénél fogva foglalkoztathatja az irodalomtanárokat. 
Ezekre hívjuk fel a figyelmet a következőkben. 

A Petőfi romantikájának forrásai című könyv kicsiny terjedelme elle-
nére olyan nagy mennyiségű anyagot dolgoz fel, hogy a legszigorúbb 
szelektálással sem tudnánk vele mit kezdeni a tanítási órán. Van azon-
ban egy érdekes tanulsága, s ezért érdemes kézbe venni. 

Fekete Sándor a kutató tudós igazi elégedetlenségével vizsgálja, 
melyek azok a művek, amelyek hatottak a fiatal Petőfire. N e m elég-
szik meg azzal, amit az elődök mondtak egy-egy Shakespeare —Petőfi, 
H u g o —Petőfi vagy Schiller —Petőfi párhuzam kapcsán, hanem nyo-
mozni kezd a költő olvasmány- és színház élményei után, és annyi 
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forrásanyagot tár fel, amely egy érett ember számára is meghatározó 
lehetett volna, hát még egy fiatal költő esetében. Ez a hatás akkor érte 
Petőfit , amikor egyénisége éppen alakulóban volt, amikor döntő volt 
az effajta alakító tényezők sokasága. 

A legtöbb irodalmi élmény sajátos módon , elsősorban a színpadról 
érte a költőt. (Ezek kapcsán merül fel újból Petőfi színészkedésének 
ügye is, de erről majd alább szólunk.) Fekete Sándor mintegy 80 szerző 
körülbelül 160 művét vizsgálta meg, de nem öncélúan, nem pusztán 
azt keresve, mit ismerhetett Petőfi a korabeli színházi előadásokból, 
hanem olyan céllal kutatva a drámák után, hogy azok milyen módon 
csapódtak le a költő eszmei, világnézeti, esztétikai értékrendszerében. 

Bár a színházi élmények a kor drámairodalmát tekintve természete-
sen a romantika felé mutatnak, ami a költőre hatott, — mint Fekete 
Sándor kiemeli —, az a romantikának nem a „beteges álmodozása", 
hanem a kiábrándulásból eredő lázadása az érvényes világrend ellen. 
Többek közt ezért is találkozhatott a romantikus élményanyag szerve-
sen a költő énjévél. 

Fekete Sándor több mű és szerző hangulati és tartalmi hatását 
konkrétan is elemzi egy-egy Petőfi-versben. Ezek között az egyik leg-
sikeresebb a „koldusbot és függetlenség" motívum vándorlása és 
változása egy Kari Holtéi nevű német szerző művéből Az utolsó 
alamizsna című költeménnyel kezdődve a Ha férfi vagy, légy férfi. . . 
c. versig. 

A könyv egyik legérdekesebb része a Függelék, melyben azt fog-
lalja táblázatba a szerző, mit olvasott, látott vagy miben játszott szí-
nészként Petőfi a korabeli divatos drámákból. Ha csak mennyiségi 
sorrendet állítunk fel, akkor is érdekes a táblázat: Shakespeare 37 
mű, Szigligeti 10, Byron 8, Seribe 6, Dumas 5, Kotzebu 4, Hugo 3 
stb. 

* 

Az előbb már hivatkoztunk a köl tő színészi tevékenységére. Nos, 
ez a kérdés azon problémák egyike, amelyeket Fekete Sándor nem 
hagyott irodalomtörténetileg kanonizált, megcsontosodott állapotá-
ban. A Mezítláb a szentegyházban kötete egy egész fejezete szól erről 
a kérdésről. 

Petőfi rossz színész volt vagy jó? 
A köztudatban úgy él, hogy tehetségtelen színész volt. Zseniális 

költő, de gyenge színész. 
Fekete Sándor perújrafelvétele érdekes és láthatóan sikeres. Nem 

bizonyítja be ugyan Petőfiről, hogy a kor egyik legjelesebb színésze 
volt, de annyit megkockáztat, hogy Egressy, Megyeri is volt súgó, 
lap kihordó, alantas szerepeket játszó színész — húsz évesen, Petőfi 
színjátszó korában. 
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Petőfi rossz vagy jó színészi volta közömbös dolog költői érdemei 
árnyékában. De egyáltalában nem mindegy akkor, ha egyik leg-
nagyobb költőnk emberi életútját vagy éppen kialakuló művészi 
portréját akarjuk megrajzolni. Köztudott , hogy szinte percre el tu-
dunk számolni azzal, mikor, hol tartózkodott Petőfi. Miért ne tisz-
tázhatnánk, milyen volt a színpadon? A tanulókat biztosan érdekli 
a nagy költő színészi pályája, az életrajzi órákon tehát szóba kerülhet 
a színész sorsa. 

Fekete Sándor nyomozni kezd az ügyben. A jó ügyvédhez hasonló-
an nem kerüli el semmi a figyelmét, ráadásul neki könnyebb a dolga : 
tudja, mit kell keresnie. 

A legtöbbet a Játékszíni zsebkönyvekhői tud meg, az egykori színi 
kritikákból és a kortársak nyilatkozataiból. Bár az utóbbiak nagy része 
jóval Petőfi halála után keletkezett, akkor, amikor a költő színészévei 
eltörpülnek poétái emléke mellett. 

A korabeli kritikákból és a nyilatkozatokból kiderül, hogy az akkori 
színházi repertoár nem kedvezett Petőfi színészi alkatának. О színészi 
játékban is azt akarta megvalósítani, amit verseiben: a keresetlent, az 
egyszerűt diadalra vinni, azt, ami egyéniségéből, művészi elveiből 
következett. Ez azonban nem tetszett a kor közönségének. Petőfi 
viszont a színpadon sem alkudott meg. Nem volt hajlandó ripacs-
kodni, a sikert hajhászni. Jó példa erre a Lear király Bolond szerepe, 
melyet mély emberséggel és gondolkozó alakként játszott el, holott 
a közönség bolondozást várt tőle. 

Tény viszont, hogy Petőfinek, szemben azok véleményével, akik 
csak statisztának, színpadi szolgának, lapkihordónak tudják a költő 
színi szereplését, igenis voltak komoly, jelentős szerepei. Ez pedig fel-
tétlenül színészi adottságra vall. A mély átélést, a szép, értelmes szöveg-
mondást, szavalást pedig rivális pályatársai is elismerték színészi játé-
kában. 

Van a Mezítláb a szentegyházban c ímű kötetnek egy Petőfi színész-
életénél sokkal fontosabb és izgalmasabb témaköre; olyan kérdés-
komplexum, amely része lehet a tananyagnak is, de sokkal inkább 
tart számot a tanárok érdeklődésére, s ez: a Petőfi —Kossuth és a 
Petőfi —Széchenyi kapcsolat gondolatköre. 

A reformkor, illetve a szabadságharc e három nagy alakja külön-
külön világ. Egyikük sem mérhető a másikhoz. Valamelyiküket a 
másik elé helyezni abszurdum. Hogy a történelem mégis megtette ezt 
a ballépést, tudjuk. 

Fekete Sándor n e m akar rangsort felállítani köztük. Könyvében 
csupán viszonyukat próbálja megvilágítani és megértetni, s arra igyek-
szik rávezetni, mi volt az oka a Széchenyi és Petőfi, illetve a Kossuth 
és Petőfi közti áthidalhatatlan szakadéknak. 

Izgalmasnak neveztem a témakört. Az is. És Fekete Sándor olvas-
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mányos stílusában szinte regény. Minden magyar tanárnak ismernie 
kell a kötet e tárgyról szóló fejezeteit. 

Mielőtt néhány részletkérdésről szólnánk, hadd emeljük ki azt a 
bátorságot, amellyel Fekete hozzányúl a témához. Nem törődik meg-
csontosodott véleményekkel, tévedésekkel, őszintén és rajongással ír 
„kedvenc hőseiről". 

A Petőfi —Széchenyi regény legizgalmasabb fejezetei a két nagy 
ember „találkozásai". N e m konkrét együttlétek ezek, nem arról van 
szó, hogy Széchenyi és Petőfi valahol összejöttek volna. A találkozá-
sokat a történelem teremtette meg, és sokszor inkább egy-egy azo-
nos eseményre történt reagálásról van szó, s valljuk be, igen eltérő 
reagálásról. 

Eltérő? 
Éppen ez a meglepő Fekete Sándor könyvében. A szerző világosan 

bizonyítja, hogy bármennyire is külön világ volt az arisztokrata re-
former és a plebejus forradalmár gondolkodása, többször is együtt 
dobbant a szívük. 

így például ők ketten vették észre már jóval március 15-e előtt, 
hogy Magyarországon a forradalom kikerülhetetlen. Igaz, a felfedezés 
mindkettőjüknél más eredményt hozott, de ők voltak azok, akik elő-
ször következtettek erre a társadalom helyzetéből. 

Talán még ennél is szebb a végső találkozás. Az a Széchenyi, aki 
Döblingbe menekült, soha nem volt annyira közel a forradalomhoz 
és Petőfihez, mint a Blick megírásakor. Ez a m û nemcsak azért jelentős, 
mert gyilkos erővel támadja a Bach-rendszert, hanem azért is, mert a 
hangja majdnem teljesen egyezik Petőfi egykori hangjával. 

Hadd idézzük itt a Petőfi és Széchenyi tanulmány mottóját, mely 
világosan beszél Fekete Sándor szándékáról: „Nem akarom a tüzet 
a vízzel összebékíteni. De ők nem is úgy álltak szemben egymással, 
mint a tűz és a víz: lobogó láng voltak mind a ketten." 

Semmivel sem volt kisebb az ellentét Kossuth és Petőfi közt. 
Mit tettek volna, ha találkoznak? 
Fekete Sándor szerint ez lehetetlen volt. Hiába egyezik szinte szó-

ról szóra már induláskor mindkettejük véleménye például a sajtó-
szabadságról, a sors iróniája, hogy először épp e téren csapnak össze. 

Petőfi bizalmatlansága Kossuth iránt igen gyakran megnyilvánul: 
Kossuth is egy azok közül, akiket Petőfi ama bizonyos 9 bitófán látni 
akar, és az is érinti Kossuthot, amit Petőfi az egyik népgyűlésen mond : 
„ . . . én e ministeriumra nem a hazát, de egy magamat, sőt a kutyámat 
sem bíznám". 

Az ellentét feloldásának lehetőségét Fekete Sándor Kossuthban 
látja, illetve láttatja utólag. Neki kellett volna közelednie a makacs, 
nyers költőhöz, aki senki kedvéért soha meg nem alázkodott. De 
hogyan tehette volna meg ezt a nem kevésbé nyakas Kossuth, aki 
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agg korában is így írt Petőfiről : „ . . . amilyen bámulatos Petőfi, a 
költő, ugyanő, mint ember, kiállhatatlanul gyarló vol t ." 

Petőfi —Kossuth —Széchenyi. A tanulók előtt is a legismertebb 
nevek a múlt századból. Viszonyuk, kapcsolatuk, szembenállásuk 
és találkozásuk izgalmasabbá tehetik az órát. De messzemenően 
leköthetik a tanárt saját örömére is. 

* 

Hat könyv — hat különböző szándék. A százötven éves évforduló 
mégis egy asztalra tette le valamennyit, s ez az írás egy újabb szándék-
kal még inkább összefogta őket. Lehet, hogy egyik-másik a tudós 
asztalán többet mond, többet mutat a mérlegen. Lehet, hogy a peda-
gógus közvetítésével némelyikből csak morzsák jutnak el a tanulóho7. 
De semmiképpen nem haszon nélkül. A Petőfi-kép amely maid nyo-
mukban bontakozik ki, gazdagabb és színesebb lesz a réginél És főleg 
mélyebb és igazabb. Ha pedig így van, Mezősi Károly könyvcímét 
választhatjuk záró gondolatnak: generációk ]utnak közelebb Petőfihez 
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