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Fried István—Szappanos Balázs: 
PETŐFI-VERSEK ELEMZËSE 

A Tankönyvkiadó szép következetességgel, verselemző kötetek egész 
sorával támogatja a magyartanárokat azoknak a gondoknak a meg-
oldásában, amelyeket a szakmai közvélemény évek óta „klasszikusaink 
oktatása a középiskolában" cím alatt foglal össze. A mostani új segéd-
könyv 19 Petőfi-vers elemzését kínálja, a mindennapos gyakorlatból 
kiindulva: miképpen lehet egyetlen költő életművét verselemzések 
sorozatában bemutatni; hogyan lehet irodalmi eszközökkel érzékeltetni 
nemcsak magát a költői kibontakozást, hanem az élet- és pályarajzi, 
valamint a kortörténeti összefüggéseket is" Szintén rokonszenves, hogy 
a könyvtárnyi Petőfi-irodalom bázisán a két szerző lehetőséget és 
bátorítást kapott módszertani kísérletezésre is, maguk választotta, 
következetesen végigvitt metódussal közelíthetni meg az idézett 
célokat. Irodalomtanítási receptkönyv, egyedül üdvözítő elemzési mód-
szer természetesen nincs (és ne is legyen) oktatásunkban, s a két 
szerzőt sem módszere minősíti, hanem az eredmény, amelyet alkalmazá-
sukkal elérnek. Szappanos a képszimbolika fejlődését figyelte elsősor-
ban, míg Fried a genetikus versvizsgálat mellett döntött. A kézenfekvő 
előnyök árnyékában mindkét módszernek megvannak a veszélyei is. Az 
előbbinek, hogy az elemzés - a forma felől közelítve - eljut-e végül a 
szellemi hátország döntő mondandóihoz; az utóbbinak, hogy marad-e 
érzékenység a „miért szép?" részletekbe menő megválaszolására is? 

Szappanos Balázs verselemzései annak a gondosan felkészült, ügy-
szerető magyartanárnak az óráira emlékeztetnek, aki az új ismeretanyag 
tárgyalására fordított időt mindig és csaknem kizárólag szöveganalízissel 
tölti el. A könyv általa írt hányada magyartanításunk jelenét példázza; 
helyzetét inkább, mint lehetőségeit. A választott versek is jobbára a 
tantervben szereplők, itteni felvételük indokoltságához két ízben fér 
kétség. A négyökrös szekértől Illyés Gyula, a Csatában címűről pedig 
Dienes András mondta el már jószerével Szappanos véleményét is. A 
többi esetben azonban minden együtt van a jó elemzés létrejöttéhez: az 
életmű példás ismerete, a szakirodalomban való jártasság, a költői képek 
biztos kézzel történő kiválasztása. A részletek között is kevés vitat-
koznivalónk akadhat, legfeljebb néhány megoldás ismétlődése (például 
a hangstilisztikai vizsgálaté) szúr szemet. Szappanos példázta magyar-
tanárunk azonban gyakorta kifut az időből, és képzeletbeli órája utolsó 
percében néhány sommás mondattal kénytelen összefoglalni többet 
ígért szövegelemzésének tapasztalatait. Szerzőnk ugyanígy elbizony-
talanodik, amikor képszimbolikai vizsgálódásait a pálya markánsan meg-
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vonandó eszmei vonulatához kellene kapcsolnia. Mert mit kezdhetünk 
az olyan megállapításokkal, hogy Az alföld tájrajza „a maga korában 
(. . . ) forradalmi lehetett" (71.); hogy Petőfi - 1848 januárjában -
„továbblépett már ekkortájt a nemzeti függetlenség és a liberális polgári 
átalakulás eszméjén." (86.). De kevés hasznosíthatót talált Szappanos a 
maga számára a Felhők-korszakról és Petőfi eszmetörténeti forrásairól 
folyt újabb kutatások és viták anyagában is, amikor az Egy gondolat 
bánt engemet... és Az ítélet elemzésébe fogott. 

Fried István inkább számolt a jövőbeni tantervi lehetőségekkel, 
amelyek a genetikus műelemzések nagy távlatait sejtetik, a művelődés-
történet koncentrációjának kereteit hordozzák, ha további (filozófiai, 
képzőművészeti, zenei stb.) kitekintésekkel bővülhetnek. Az elsődleges 
feladatot, az induktív művek kiválasztását Fried megannyi telitalálattal 
oldotta meg. Említsük meg példának az irodalmi népiesség nagy triászá-
nak ritka együtt-elemzését gólya-verseikben, amihez - igencsak helye-
selhetően - át is lépte a korábban tabunak, megmásíthatatlan éves 
tananyaghatárnak tekintett 1849-et. Azzal pedig időmegtakarításban is 
mérhető segítséget nyújtott az órájukra készülő magyartanároknak, 
hogy nemcsak említette, felsorolta az előzményeket, párhuzamokat 
vagy ellenpéldákat, hanem e körülményesen hozzáférhető reformkori 
szövegek legjellemzőbb passzusait mindenütt idézte is. Az egyes elem-
zésekben mindig jutott hely a próza- és levélíró, a publicista Petőfinek, 
továbbá a világirodalomnak. Igen változatos az a lassan feledésbe merülő 
tanári eszköztár, amely a filológia módszereivel gazdagíthatja az ok-
tatást. Olykor fontos tanulsággal szolgálhat az első közlés nyomdaképe 
(208.) éppúgy, mint a szövegváltozatok egybevetése (217.) vagy a 
nyelvújítási szókincs továbbélésének összehasonlító vizsgálata Petőfinél 
és Eötvösnél (242.). 

Bár tanári segédkönyvnél a szakmódszertani használhatóság az elsőd-
leges értékelési szempont, s ennek kötetünk megfelelt, csak örömmel 
üdvözölhető, hogy mindkét szerző törekedett tudományosan még fel-
táratlan vagy ritkán érintett kérdések felvetésére. Ilyen Petőfi lírai 
forradalmának másik oldala, a költő és a korabeli versdivat viszonya, 
amely még a középiskolai oktatás folyamatában sem szűkíthető puszta 
szembeállításra; valamint a lírai realizmusnak (az induktív anyag 
szegényessége miatt) középfokon nehezen tanítható kategóriája, 
amelyet Szappanos A puszta télen, Fried pedig a Kutyakaparó kapcsán 
gazdagít új vonásokkal, finom megfigyelésekkel. Az utóbbi elemzésben 
találjuk (193— 204.) a kötet legizgalmasabb, továbbgondolásra váró 
lapjait, amelyeken Fried Petőfi negatív tájélményének groteszk elemeit 
vizsgálja, és a versben egy távlatos lehetőségeket kínált, de már végig 
nem járt költői út mérföldkövét látja. 
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S végül: az egyszerűségében ízléses kiállítású kötetről szólva nem 
hagyható említés nélkül, hogy a szöveget olyan tévesztések rútítják, 
amelyek kimerítik a helyesírási hiba fogalmát és megzavarhatják az 
oktatók helyesírási ismereteit: íetőf isebb (124.), Szilveszterkor, Újév 
(162.), biedermeier (többhelyütt). (Tankönyvkiadó, 1978.) 

KERÉNYI FERENC 

Veress Dániel: SZERETTEM 
A SÖTÉTET ES SZELZÚGAST 

KEMÉNY ZSIGMOND ÉLETE ÉS MÜVE 

Gyorsan, egyvégtében végigfutva Veress Dániel könyvén, kedvező 
összbenyomással végezhetjük be az olvasást. Kemény minden egyes 
számottevő művére kitér a kismonográfia, a szerző lelkiismeretes, a 
tudományos jó szokásokat tiszteletben tartja, erről tanúskodik a forrá-
sok és irodalomtörténeti feldolgozások gondos felsorolása, idézése. Ha 
itt Magyarországon néha megfeledkezünk romániai kollégáink tudo-
mányos erőfeszítéseiről, Veress Dániel jó szolgálatot tesz azzal, hogy 
szűkebb hazája eredményeit gondosan beépíti munkájába. Mindennek 
elsősorban az életrajzban s politikai pálya elbeszélésében látja hasznát a 
közönség. Itt megismerkedhet pl. Vita Zsigmond, Katona Ádám meg-
állapításaival, Sütő András költői múltidézésével, Benkő Samu kuta-
tásaival, amelyek új fényt vetnek az 1860-as Keményre mint a nemzeti-
ségi jogalkotás elméleti úttörőjére (vö. a 13. fejezettel). Élvezetes ol-
vasmánynak számít a mű - kivált az erdélyi évek bemutatásával - ; a 
gyakorlott esszéistát, a felkészült szépírót megérezzük a sorok mögött. 
A kezdő fejezetek egy-egy új vonást adnak hozzá Zsigmond báró kapudi 
magányának, marosvásárhelyi joggyakorlatának eddig ismert képéhez, s 
elmondhatjuk, Veress Dániel még a hangyaszorgalmú Papp Ferenc után 
is tud újat mondani e területen. 

Hosszabb tanulmányozás után azonban feltárulnak a hibák, 
hiányok, és ezek ugyancsak lehúzzák a mérleg serpenyőjét. Ma. amikor 
tudomány, iskola, sőt a spontán közérdeklődés is fokozottan a mű-
elemzés felé fordul, nem jogosult épp az érett nagyregények tárgyalásá-
nak háttérbe szorítása. Az Özvegy és leánya, A rajongók meg a Zord idő 


