
RATZKY RITA 

HATÁSOK ÉS P Á R H U Z A M O K 

(A FRANCIA ROMANTIKA ISMERETE 
PETŐFI MAGÁNÉLETI LÍRÁJÁBAN) 

A fiatal kor a példaképválasztás ideje, s ugyan ki akar-
na egy Salièrihez hasonlítani. Még inkább így van ez azok 
esetében, akikben a sors és a körülmények szerencsés össz-
játéka folytán nagy tehetség és annak erős tudata rejtezik. 
A romantika gyermekei is maguk elé állítanak egy nagy elő-
döt a felkészülés időszakában. „Vagy Chateaubriand leszek, 
vagy semmi" — írja Victor Hugo 1816-ban egy füzetére1; 
„Shakespeare vagy Schiller szeretnék lenni" — írja Alfred 
de Musset diákkorában egyik barátjának,2 „ki nem érze egy 
Caesart vagy Mirabeaut-t lelkében?"3 — kérdi Eötvös Jó-
z s e f i karthausiban fiatal hőséről szólva. „De már rég meg 
van mondva, hogy én középszerű ember nem leszek: aut 
Caesar aut nihil" — közli végezetül Petőfi Sándor Szeberé-
nyi Lajossal 1842. november 2-án.4 Irodalmi példaképeket 
is választ hamarosan: 1843^14 telén, amelyet Debrencenbe 

1 Robert Sabatier La poésie du dix-neuvième siècle. Les romantis-
mes, 1977.104. 

2 König György: Alfred de Musset. Bp. 1910.16. 
3 Eötvös József: A karthausi I-II. Révai kiadás 32. 
4 Petőfi Sándor Összes Prózai Művei és Levelezése. Szépirodalmi, 

1974. 210. 
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tölt legendás ínségben, szobája falára Vörösmarty Mihály 
és Victor Hugo képét akasztja ki.5 

Petőfi világ- és magyar irodalomismerete kitűnő, az euró-
pai irodalom számos alkotását — a színészi pálya vonzásá-
ban elsősorban drámákat — először fordításban, színpadon-
színpadról ismerte meg,6 majd — könyvtára maradékának 
tanúsága szerint is7 — eredetiben olvasott a latin, a német, 
a francia és az angol irodalomból költeményeket, regénye-
ket is. 

Egy kortárs, Tülmann Ignác 1845-ös levele, amely nem 
mentes a pontatlanságoktól, összegzi Petőfi kedvenc szer-
zőit: 

„Goethét utálja, mert arisztokrata volt, Schillert sem szereti: ellenben 
Heine, Börne, Hugo Victor, Dumas, Boz, Shakespeare s némileg Lamar-
tine stb. emberei. Franciául beszél is némikép s Bérangert imádja, kitől több 
darabot igen szép sikerrel tett át nyelvünkre."8 

A levélben említett nevek mind kapcsolatba hozhatók a 
Petőfi-életművel,9 de ebben a tanulmányban elsősorban Al-
phonse de Lamartine, Alfred de Musset, Victor Hugo és Pe-
tőfi kapcsolódásainak néhány mozzanatát érintem. Ennek 
magyarázata, hogy a kérdés szakirodalmában a Béranger- és 
a Dumas-hatásról elég sok szó esett már, legutóbb például 
Fekete Sándor könyvében, a Petőfi evangéliumában.10 Szin-
te közhely az a probléma is, hogy hogyan lehetséges, hogy 
másodvonalbeli szerzőket (legalábbis a mai megítélés sze-

5 Jókai Mór Egy magyar költő életéből. Hatvany Lajos: így élt Petőfi. 
1. köt. 500. 

6 Fekete Sándor Petőfi romantikájának forrásai. Akadémiai, 1972. 
7 Petőfi Összes Művei V. köt. Akadémiai, 1956. 
8 Közli Hatvany: így élt Petőfi. Magvető, 1967.1. köt. 706. Idézi: Sán-

dor Lukacsy: Lamartine et Petőfi. In: Le livre du centenaire. Etudes recueil-
les et présentées par Paul Viallaneix. Flammarion, Paris (1971). 

9 Petőfi: Úti levelek Kerényi Frigyeshez. 9. és 18. levél 
1 0 Fekete Sándor Petőfi evangéliuma. Kossuth Könyvkiadó, 1989., ko-

rábban: Hankiss János: Petőfi és a francia költők. Budapesti Szemle 1923. 
január, Fekete Sándor Petőfi et Dumas. Acta Litteraria 13. köt. 1971. stb. 
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rint!), épp Béranger-t és Dumas-t, jobban szeretett és pél-
daképének tekintett, mint mondjuk, a már akkor klasszikus-
nak számító Goethét és Schillert, vagy éppen a Béranger-
nál sokkal jobb költő Lamartine-t. Nem ízlésficamról van 
szó, az irodalom feladatáról alkotott elképzeléseinek (közé-
letiség, népszerűség, közvetlenség stb.) jobban megfeleltek 
kedvencei, és emberi szimpátiája is az övéké, ez utóbbi fon-
tos szereppel bír a huszonéves költő értékítéleteiben. „Ez a 
legszebb küldetés a földön: másokat földeríteni." „Nem bá-
multatni, hanem szerettetni, szerettetni!" — írja Dickens-
sel, illetve Dumas-val kapcsolatban. Bármennyire szuverén 
gondolkodású volt is, nem volt mentes, legalábbis költői, vi-
lágnézeti formálódása idején (és ez lényegében nem zárult 
le nála, csak abbamaradt!) a kortársi vélemények hatásától. 
Béranger-t a francia kortársak is zseniális költőnek tartot-
ták, erről azonban nem valószínű, hogy Petőfi közvetlenül 
értesült, hacsak nem Erdélyi János Párizsból küldött levele-
iből:11 

„Ha egyszer Bérangernek is üt a végóra, megtelik a szent szám, az az 
három, és fogják mondani: három francia századnak legnagyobb írója: Mo-
lière, Rousseau, Béranger nem volt tag a francia academiában (197-198.)." 

Vahot Imre, a Pesti Divatlap főszerkesztője, aki emlék-
irataiban alaposan eltúlozta azt a szerepet, amit Petőfi indu-
lásánál játszott, mindazonáltal az első pesti években (1844— 
1845) a maga nézeteivel akaratlanul is alakította segédszer-
kesztője ízlését. (írtam erről már a Petőfi öltözködése című 
tanulmányomban.) 1841-ben jelent meg az Athenaeumban 
Vahot Imre tollából az a cikksorozat (Töredék-gondolatok 
a világköltészetről), amelynek értékítéletei később visszhan-
goznak Petőfi nyilatkozataiban. Ha az írások megjelenésük-
kor még el is kerülték az obsitos katona figyelmét, szenten-
ciáikat 1844-től, gyakori személyes együttléteikkor hallhat-
ta eleget. Ilyen Vahot véleménye a filiszterré lett Goethé-

1 1 Pesti Divatlap 1844. 25. szám. 



448 Ratzky Rita 

ről, Hugo és Dumas drámáinak népszerűségéről, vagy ép-
pen Dickens jellemábrázolási képességéről, stílusáról.12 

Maradjunk azonban a kijelölt feladatnál, Lamartine, 
Musset, a lírikus Hugo és Petőfi kapcsolódásainál. (A drá-
maíró Hugo hatásáról többen említést tesznek.) 

Lamartine-nak a márciusi fiatalokra tett hatásáról szólva 
általában csak A girondisták történetével foglalkoznak, pe-
dig a költő kisugárzása ennél szélesebb körű, néhány ada-
tot találunk erre vonatkozólag Lukácsy Sándor tanulmányá-
ban.13 Ezek az adatok mind a filológiai előfordulás, mind 
a költészeti hasonlósági adatok (téma, gondolat, metafora) 
tekintetében bővíthetőek. 

Petőfi 1843 nyarán Pozsonyban szerzett új ismeretségei-
nek köszönhetően (Vachott Sándor, Lisznyai Kálmán stb.) 
fordításokat kap Nagy Ignáctól a Külföldi Regénytár számá-
ra, amelyek egyike Paul de Kock regénye, A koros hölgy. En-
nek főhőse egy virágzó negyvenéves asszony, szerelmeivel a 
pásztorórákon Lamartine Meditation poétique-)ébő\ olvas-
tat fel magának: 

„Hugo Viktor! nagy költő, igen nagy költő, szent igaz! sokáig voltam 
buzgó tisztelője. De most elébe teszem Lamartint. Lamartine a szív költője, 
jegyzé meg a kis Boisgontier (a hölgy legújabb hódítása — R. R.) tanító 
hangon." 

Ez a megjegyzés bizonyára nem kerülte el a fordító Petőfi 
figyelmét, ha addig nem is olvasott még tőle költeményeket, 
hiszen ezt francia tudása 1844 előtt nemigen tette lehető-
vé.14 A szív kategóriája fontos szerepet játszik Petőfi költé-
szetében is, a szív szavának követése a felvilágosodás kora 
utáni nemzedék etikai parancsa, nála egyfajta panteista szí-
nezetet is kap. „Előttem minden ember annyit ér, amilyen 
értékű a szíve." — írja az Úti levelek 9. darabjában. 

1 2 Lásd Petőfinél az Úti levelek Kerényi Frigyeshez egyes darabjait. 
1 3 Sándor Lukacsy: i. m. 
1 4 Gáldi László: Milyen nyelvből fordította Petőfi trA koros hölgy "-et? 

Magyar Nyelv, 1956/4. Fekete Sándor Petőfi evangéliuma. 74-83. 
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Hála egy a témánk szempontjából alapvető jelentőségű 
értekezésnek és bibliográfiának,15 fel van dolgozva a kor-
társ francia irodalom recepciója a reformkori sajtóban. Eb-
ből megtudhatjuk, hogy az Athenaeum melléklapjában, a 
Figyelőben már 1838-39-ben is olvashattak ismertetőket a 
magyar olvasók, amelyek foglalkoznak Lamartine (és ter-
mészetesen Victor Hugo) költészetével is, de ezek még túl 
korai olvasmányok lettek volna a diák Petőfi számára. A Re-
gélő Pesti Divatlap 1842. július 31-es számának németből 
fordított ismertetője azonban már talán a kezébe került: 

„Lamartine kétségkívül egyike Franciaország legnagyobb lírai költői-
nek, övé a dicsőség elsőnek lenni, ki a költői nyelvnek új alakulást adott, 
azt nemesítvén s szépítvén." 

Vagy későbben: 

„Mikor az első > meditations poétiques< megjelent, mindenki elbá-
mult a kifejezések merészségén, s újításokon; azonban e bámulat csodálko-
zássá lett, amikor észrevették, hogy érzéseinek mélysége, eszméinek szár-
nyalása és költészetének képgazdagsága szükségképp megkívánták emez 
újításokat. Csak nagy költő bírja tágítani s nemesíteni a nyelvet, mint ez 
mindig és minden nemzetnél történni szokott. Az ösvény meg volt törve, 
de a költőnek nehéz harcot kelle kiállania a kritikusok csőcselék hadával, 
kik a külsőségekhez ragaszkodva, keserű gúnnyal víttak az újítások ellen." 

Mintha a Petőfiről szóló 1845^6-os kritikákra reflektál-
na a recenzens! 

Már Lukácsy Sándor említi adatgazdag tanulmányában 
Lamartine Magány (LIsolement) című költeményének és 
Petőfi Az utósó emberének egybehangzó sorait: „Fakó levél 
vagyok, lehulltam a világról: sodorj el engem is, vad északi 
vihar!" (Rónay György fordítása) Petőfinél: „Hagyom ma-
gam. Erőtelen hang / Leszek. Te szélvész légy. Sodorj el." A 
Magány című versnek azonban más Petőfi-költeményekkel 
is vannak párhuzamai. így például az: „un seul être vous 

1 5 Madácsy Piroska: Francia irodalom és kultúra a reformkori magyar 
folyóiratokban; Magyar folyóiratok (1814-1848) francia vonatkozású cik-
keinek bibliográfiája. Szeged 1984. 
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manque, et tout est dépeuplé!"16 sor, amely magyarul így 
szól: „Ha benne ó nem él, halott világ a táj." (Rónay György 
fordítása), Petőfinél Az árva lány című versben jelenik meg: 
„Csak egy lénnyel van kevesebb / Mint tennap volt, / S ne-
kem úgy tetszik: az egész / Világ kiholt." A Petőfi-sor szöveg 
szerint közelebb van a franciához, mint a Rónayé. AMagány 
mellé a vershelyzet hasonlósága szempontjából további két 
Petőfi-vers állítható. Az egyik A csillagos ég című: „Fekszem 
hanyatt a föld sötétzöld szőnyegén, / És merengve nézem 
a sötétkék eget; Száll reám aranyos, ezüstös csillagfény / És 
koszorú gyanánt övezi fejemet, / Megfürösztém lelkem e su-
gárözönben, / Lemosott magáról minden földi szennyet, / S 
Most újjászületve a magasba röppen, / S keresi a mennyet". 
Lamartine-nál: „De túl szféráin, ott, hol az örök egekbe / 
amaz igazi nap árasztja sugarát, / múlandó testem unt por-
hüvelyét levetve / megláthatám talán vágyaim csillagát. // És 
ott, az áhított forráson ittasodva meglelném újra a boldog-
ságot s gyönyört s az eszményt, akiért sóvárgok szomjúhoz-
va, s akinek a nevét nem ismeri a föld." Petőfi verse a boldog 
szerelem idején született, Lamartine-é a megözvegyült sze-
rető állapotában, de mindketten azt kutatják, mi van a csil-
lagos égen túl, az egyiknek istent is meg kell kerülnie hoz-
zá, a másiknak nem.17 Lamartine teremt oda egy új világot, 
minthogy a valódiban ő, az elárvult helyét nem leli, Petőfi, 
aki épp akkor nagyon is otthon van a földön, a lelkét küldi 
felderítésre az egekbe: van-e ott szerelem? A Magány másik 
párverse a Képzetem című költemény. Az 1845-ös nyár ledo-
rongoló kritikái — mik szerint alantas, földhöz ragadt a köl-
tői világa — ellenében születik meg ez az igazi romantikus 

1 6 Rámutat már Benedek Marcell: A francia irodalom. Bp. Athena-
eum (1928), és nyomában Bóka László: Petőfi és Lamartine. In: Könyvek, 
gondok. Gondolat, 1966. 

1 ' Madame Charles vigasztalására íródott, amint Lamartine saját 
kommentárjából megtudjuk, amiket a Premières Méditations Poétiques cso-
dálatos 1849-es kiadásához készített. 
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röpülés. Ebben Petőfi képzelete elhagyja a világmindensé-
get, és egy új univerzumot teremt. 

A halhatatlanság (L'Immortalité) című Lamartine-költe-
mény azokat a végső kérdéseket teszi fel: „Ki vagyok? és 
miért? s mit jelent az, hogy élet?", amelyek Petőfinél leg-
markánsabban a Világosságot! című versben fogalmazód-
nak meg: „Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok / S miért 
vagyok?... "A halhatatlanság egyébként szerepel abban az 
1841-es göttingai kiadásban, amelynek Petőfi két kötetét a 
négyből birtokolta (Chefs-d' oeuvre poétiqes d' Alphonse 
de Lamartine, Casimir Delavigne et Victor Hugo — két rész 
Victor Hugo, egy-egy Lamartine és Delavigne műveit tartal-
mazza).18 

Kisebb Victor Hugóra vonatkozó utalások a Petőfi-
életrajzban és -életműben bizonyítják, hogy odafigyelt e 
kortárs-óriásra is. Mint már korábban mondottuk, itt első-
sorban a lírikus Hugóra gondolunk, a drámaíró Hugó ha-
tásával többször foglalkozott már a szakirodalom (Feren-
czi Zoltán,19 Martinkó András20 stb.). A két költő össze-
vetésével behatóan eddig csak Szegzárdy-Csengery József 
foglalkozott, akinek szép Hugo-fordításokat is köszönhe-
tünk. Szegzárdy azonban elsősorban a Petőfi- és az Hugo-
líra politikai, eszmetörténeti párhuzamaival foglalkozott. A 
néhány gondolatban, amit ebben a dolgozatban e témának 
szánhatok, inkább a két költő lírai alkata, kifejezésmódja 
közti hasonlóságokkal foglalkozom. 

Jámbor Pál21 adata szerint Petőfi egy dunai gőzhajózásra 
Dumas, Victor Hugo és Heine műveit vitte magával olvas-
mányul. Cím szerint melyeket, nem tudjuk. Pákh Károly, Pe-
tőfi első felvidéki útja (1845. április l.-június 24-ig) iglói ál-
lomásának tanúja írja „fenhangon olvasgatott Hugo Viktor-

1 8 Sándor Lukacsy: i. m. 296. 
1 9 Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. I. köt. 335. 
2 0 Martinkó András: A prózaíró Petőfi. 
2 1 Hatvany: így élt Petőfi. II. köt. 206. 
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ból, Bérangerből s más francia költőkből".22 De hogy nem-
csak a drámáit ismerte (amelyeket gyakran játszottak a ma-
gyar színpadokon és a magyar irodalmi sajtóban is bőven 
foglalkoztak velük, lásd Madácsy Piroska adatait), arra sa-
ját tollából származó filológiai adat is van. A III. Richárdról 
szóló színibírálatában írja: 

„S ez a nagyság mértéke a művészetben úgy, mint a költészetben: a sok-
oldalúság; ezért nagyobb a drámában Shakespeare, mint Molière, ezért na-
gyobb a lyrában Vörösmarty, mint I lugo Victor, ezért nagyobb a színészet-
ben Egressy, mint többi társai."23 

A többi adat életrajzbeli, műbeli és utóéletbeli hasonla-
tosságokat mutat. Hugo a Gyermekkorom (Mon enfance) cí-
mű költeményében arról ír, hogy a napóleoni háborúk győ-
zelmeit, a gloire-t hordja zsigereiben; „ha költő nem vagyok, 
felcsapnék katonának" — mondja többek közt. Olyan dina-
mikus sorok találtatnak ebben a versben, mint például: „s 
míg hullahalmokon vágtattak a paták, láthattam olykor a vé-
res síkon a távol felvillant lovascsatát!" — amik azt hiszem, 
nagyon közelállnak az Egy gondolat bánt engemet ominó-
zus soraihoz. Petőfinek is volt olyan korszaka — még a sza-
badságvallásának kialakulása előtt —, amikor nemesi típu-
sú hazafiként rajongott a régvolt magyar hadi sikerekért, és 
panaszolta kora dicstelen lomhaságát (Mért nem születtem 
ezer év előtt! És lásd még Úti jegyzetek: 238.) A Spártába Ró-
ma jött (Ce siècle avait deux ans) című Hugo-vers csöppnyi 
(öntudatos) büszkeséggel utal azokra a megpróbáltatások-
ra, amelyeket a gyermek- és az ifjúkor hozott számára. Pe-
tőfinek is volt oka káromolni a sorsot, amely keményen lec-
kéztette, a megélt tapasztalatok megkeményítették mindkét 
költő lelkét, szociálisan érzékennyé lettek, morális tisztaság-
gal vérteződtek föl („Szívemben nincs mocsok, sem alantas 
iszap" — írja Hugo az említett versben). Mindkét fentebb 
idézett vers bizonyíték felfokozott őszinteségvágyukra, kitá-

2 2 Vasárnapi Újság, 1889. 51. sz. és Ferenczi II. 121. 
2 3 Életképek, 1847. február 20. 
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rulkozó lelki alkatukra is, amely nem ment egy csipetnyi ma-
gamutogatástól sem. Közös vonások vannak utóéletükben: 
a közéleti lírától irtózó irodalomtörténészek és alkotók igye-
keztek a valódi nagyságot, a zsenit elvitatni tőlük, mondván 
hogy csak a felfelé ívelő politikai kurzus melletti kiállásuk 
csinált belőlük nagy költőt. De ha ez igaz volna, akkor élet-
művük felejthető lenne, és ha a népszerűségi listán időn-
ként lejjebb kerülnek is, életművük maradandó érték. Sok-
szor mindkettejüknél a megcsonkított életművel operáltak, 
nem a teljessel. A több mint hat, illetve a mindössze alig egy 
évtizedes alkotói pályából a kicsattanó egészséget, a derűs 
kiegyensúlyozottságot, a népszerűség fontosságát, a politi-
kai tartalmat hangsúlyozták, eltagadva a fentieket kísérő, 
azokkal együtt hullámzó kétséget, belső bizonytalanságot, 
a végső metafizikai kérdések iránti fogékonyságot, az élet 
teljessége iránti vágyat, amelybe az apró, mindennapi dol-
gok iránti érdeklődés is benne van (családi lírájuk). „Száz-
hangú lélek" — mondja magáról Hugo az egyik versében, a 
„nagyság mértéke" a „sokoldalúság" idéztük fentebb Pető-
fitől. A rezignált Hugo éppúgy nem él a köztudatban (lásd 
például Szerelmes levelek — О mes lettres d'amour), mint 
a Félálomban Petőfije. Pedig egy generációval utánuk még 
tudták — Baudelaire és Reviczky —, hogy mit köszönhet 
a modern költészet Hugónak és Petőfinek. Mindkettőjüket 
kivételes formagazdagság jellemzi: a féktelenül áradó mon-
datburjánzástól a csodálatos tömörségű mondatfoszlányo-
kig (például Hugo A dzsinnek — Les djinns, Mikor a könyv 
— Quand le livre). Ez azonban már külön tanulmány témá-
ja lehetne. Térjünk vissza a kettejük közti hasonlóság tema-
tikus adataihoz, ilyen a szerelem és a dicsőség hierarchiá-
jának azonossága. A boldog szerelem fölöslegessé tesz min-
den hívság utáni vágyódást. Petőfinél többek között a 14. Úti 
levélben: 

„Van kedvesem, ki szeret engem, van Juliskám, s az ő szemének egy fu-
tó pillantása többet ér, mint a dicsőség örökragyogású napja. Hiába moso-
lyogsz kacér ajkaiddal, dicsőség! többé nem leszek napszámosod." 
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Hugónál más helyek mellett a Ne dicsérd a dicsőséget — 
Quand tu me parles de glorie című költeményben olvasható: 
„A siker csak percre kedvez, / а hatalom hűtelen. / Többet ér 
ennél a csendes, / vigasztaló szerelem." Ez utóbbi gondolat-
tal Béranger-nál is találkozott Petőfi, kétségtelenek azon-
ban a korábbi szerelmes versek (a Szerelem Gyöngyei cik-
lusból) Hugo-reminiscentiái: Arcképemmel... „Lelkem Il-
lés próféta, a mennybe / Száll a dicsőség lángszekerén — / 
Híj öledbe, lyányka, s lángszekérről / És mennyországról le-
mondok én! " Elnémult a fergeteg... „Szívem is most ily vég-
telen róna . . . / Nincsen benne más, csak szerelem." Hugó-
nál a Mert minden földi lélek (Puisqu'ici-bas toute âme) aláb-
bi soraira rímel: „S vedd — égi szent varázskincs! — / Vedd 
a szívem, amelyben semmi más nincs, / csak szerelem!" 

A Petőfi-Hugo-szerelmesversek hasonlóságának vizsgá-
latakor nem szabad figyelmen kívül hagynunk egy fontos kö-
rülményt: mindketten rajongtak a latin költészetért. Petőfi 
Horatius-tisztelete közismert, Ovidius-ismeretéről a Szere-
lem Gyöngyei Bertának című ciklusról szóló tanulmányom-
ban írtam (Új írás, 1990. március). Murányi Győző írja Hu-
góról szóló monográfiájában: 

„Olvasta a latin költőket és írókat. Horatiust, Juvenalist, Vergiliust, 
Lucretiust, Tacitust, Quintus-Curtiust, Sallustiust. Naponta lefekvés előtt 
legalább harminc latin verssort kívülről tanult meg. Hatezer verssort tanult 
meg ilyen módon annyira, hogy ezeket évtizedek múltán is hibátlanul tudta 
idézni." 

így aztán könnyen lehetséges, hogy egyik-másik azonos-
nak látszó fordulat egy közös latin elődtől származik. 

Petőfi és Musset költészete között kevés a dokumentál-
ható kapcsolat. Petőfi csak egyszer írta le Musset nevét a 
megvásárolandó angol és francia könyvek jegyzékében (Pe-
tőfi Összes Művei). Hankiss János tanulmánya, a Petőfi és 
a francia költők24 mindmáig a leggazdagabb tárháza Petőfi 
egyes költeményei és a francia romantikus líra közti össze-

2 4 Hankiss János: Petőfi és a francia költők. I. h. 
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függéseknek, Musset vonatkozásában mint reminiscentiát 
csak Л múzsám és menyasszonyom című Petőfi-verset említi 
mint Musset híres Májusi és Augusztusi éjének (Nuit de Mai, 
Nuit de Août) nyomait viselő művet. A kapcsolat mai szem-
mel is valószínűnek látszik. Musset Éjeiben az alaphelyzet 
a költő és a múzsa beszélgetése, amelyből kibontakozik a 
költő nagy szerelmének története, ars poeticája stb. Petőfi-
nél a boldog szerelemben megbékül a két leány, a múzsa és 
a menyasszony egymással, együtt gondoskodnak a szeren-
csés költőről. Mindkét költeményben a múzsa élő ember-
ként jelenik meg és beszél a költőhöz, illetve a költő őhoz-
zá. Tegyünk Hankiss adata mellé újakat. A költő és a szőlő-
vessző című Petőfi-versben véleményem szerint Musset hí-
res pelikán-hasonlatának témáját (a Májusi éjből) látjuk új-
jászületni. A pelikán — köztudott, hogy — önnön vérével 
táplálja kicsinyeit, ami azoknak élet, neki a halál. Ezt vonat-
koztatja Musset a nagy költőkre is. „Szárnyaló szavai olya-
nok, mint a kardok: ha szemkápráztató kört ír a pengeél, 
nyomában mindenütt bugyog egy csöppnyi vér." A Petőfi-
versben is a költő sorsa a téma: ha a lelkét átadta a világnak, 
elsorvad. Képileg sokkal közelebb áll az említett Musset-
műhöz a Költő lenni vagy nem lenni. Hiszen ebben a költő 
a pelikán (bár nem mondja ki a szót), aki a költészetet táp-
lálja: 

„Nem, költészet, nem hagylak el soha, 
Mert nem hagyhatlak el! 
Táplálni foglak a gyötört kebelnek 
Legforróbb vérivel. 
Nem bánom: tépj, eméssz. 
Másoktól meghallgattatást sem várok, 
Azért éneklek, költök, 
Míg végső csepp vérem ki nem szivárog." 

A fenti sorok hallatán kétségünk nemigen maradhat a 
Májusi éj ismeretét illetően. Az alkotás gyötrelmeiről, a köl-
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tő végzetéről szól Petőfi még a Jövendölés, a Hír és a Virágos 
kert a költő szíve című költeményekben is. 

És még egy igazi összetalálkozás a romantikus alkotás-
mód mezsgyéjén Musset és Petőfi között: a téma a fájdalom 
dalteremtő képessége. A Májusi éjben oktatja így a Múzsa 
támogatott költőjét: 

„Bármily nagy gondot is kell ifjan elviselned, 
hagyd önként nőni azt, a szent sebet, amelyet 
ejtettek szíveden fekete angyalok; 
kit sújt nagy szenvedés, az lesz a legnagyobb. 
D e ha sebzett vagy is, költő, ne élj a hitben, 
hogy el kell fojtanod hangod örökre itt lenn. 
Épp a legkeserűbb ének a legcsodásabb. 
S van, mely örökkön él, bár tiszta zokogás csak." 

(Kálnoky László fordítása) 

A mi Petőfink egyes — kicsit rosszindulatú - kritikusai 
szerint kapva kapott az alkalmon, amit Csapó Etelka halá-
la költészete gazdagítása szempontjából nyújthatott. Nem 
osztom ezt a nézetet, a Cipruslombok Etelke sírjáról ciklus-
nak van egy-két előzményverse, és bár az ifjú költő szerel-
mi téren is lobbanékony természetű volt, nem lehet okunk 
a pillanatnyi őszinteségében kételkedni. Egyszer mégis el-
szólja magát: „E kincset (ti. a bánatot) el nem tékozol-
nám / A föld minden gyönyöreért sem, / Minden darab-
ja dallá olvad / Lelkemnek titkos műhelyében." (Barátim, 
csak vigasztalással... ) Madácsy Piroska munkája alig em-
lít Musset-adatot, ami nem meglepő, hiszen Musset na-
gyon fiatalkori sikerei után élete vége felé elfeledett költő 
volt Franciaországban is. Az egybehangzások Musset-nél és 
mindenki másnál esetenként lehetnek véletlenek, de a té-
ma, a gondolat egyeztetése, variációja maga is érdekes, mert 
Petőfit egy nagy eszmeáramlathoz, a romantikához kapcsol-
ja. A Victor Hugo-i alkat inkább mutat hasonlóságot a Pető-
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fiéjével, mint a lamartine-i, ez áll Musset-re is, de egy költő 
nemcsak a hasonlótól tanulhat, hanem a másfélétől is. 

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a Madácsy-bibliográfiát, 
kiderül, hogy Victor Hugo, de még Lamartine is, legalább-
is a publicisztika szintjén ismert alkotók voltak nálunk már 
a múlt század negyvenes éveire. Musset-re ez nem áll, és 
amennyiben elfogadjuk a fentebb sorolt versbeli bizonyíté-
kokat arra, hogy Petőfi ismert a költeményeiből néhányat, 
felfedezése eredetinek tartható. A két korábban említett 
költőelőd esetében is mélyebb lírai revelációk tudhatók be 
érdeméül. 

Most pedig egy tematikailag azonos verstípus körébe tar-
tozó költemények összehasonlító elemzése következik. Az 
emlékező líráról van szó. A szakirodalomban, bizonyára 
francia előzmény nyomán, többen egymás mellett említik 
Lamartine A tó (Le lac), Hugo Olympio siralma (Tristes-
se d'Olympio), Musset Emlék ( Souvenir) című versét (Be-
nedek Marcell25, König György26, Horváth Károly27), van-
nak akik melléjük helyezik Petőfi Tündérálom című elbeszé-
lő költeményét (Bóka László a Lamartine-versről szólva28, 
Murányi Győző29). A rokonság mibenléte azonban minde-
gyiküknél kifejtetlen. 

Az indítás a három francia költeményben azonos — a 
férfi visszatér az elmúlt szerelem színhelyére, a táj felidé-
zi benne a múlt édes emlékeit, alkalmat adva a mulandó-
ságróli elmélkedésre. Petőfi előbb saját zaklatott, válságos 
állapotának atmoszféráját teremti meg, ebben hangzik fel 
egy majdnem túlvilági hang, a haldokló hattyúé, ami az em-
lékezet metaforája. A hang légies, elhaló, minthogy éneke 

2 5 Benedek Marcell: i. m. 169. 
2 6 König György: i. m. 98. 
2 7 Horváth Károly:romantika. Gondolat, 1978. 97-98. 
2 8 Bóka László: i. m. 49. 
2 9 Murányi Győző: Az Óceán-ember. Gondolat, 1970.229-230. 
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végeztével a madár elpusztul. A „Sajkás vagyok, vad hul-
lámos folyón" céltalan, dinamikus kavargásába úszik be a 
büszke, szép hattyú, harmóniát, nyugalmat árasztva, mint a 
boldog emlékű ifjúság, az első szerelem lélekfeltöltő-, meg-
tartó emlékének képe. Lamartine-nál, aki végül is két nagy 
versben írta meg az első elvesztett édent, az említetten kívül 
a Graziella-élményen30 alapuló Első bánatban, ez utóbbi-
ban hasonló képet találunk: a nyugodt tavon békésen úszó 
hattyú a harmónia megtestesítője. Ezt a költeményt azon-
ban Petőfi nem ismerhette, mert, bár Lamartine élménye 
nagyon korai, csak 1849 után írta meg a kisregényt, és annak 
lezárásául a költeményt. Ennek ellenére Petőfinek a Ciprus-
lombok Etelke sírjáról ciklusának Ha életében... című da-
rabja kísértetiesen hasonlít az Első bánat bizonyos részlete-
ire: „Mi szép, mi szép volt a halotti ágyon! / Mint hajnal-
ban ha fényes hattyú száll, / Mint tiszta hó a téli rózsaszá-
lon: Lengett fölötte a fehér halál." / Lamartine-nál: „Egy 
fakó levelű tövises, kicsi cserje: (ami ti. a szeretett lány sír-
ján n ő ) . . . tavasszal egy virág pár napig rajta himbál; / Akár 
egy hópehely." Mindkettőjüknél a korai halál a nyár a tél-
ben, illetve a tél a tavaszban — a felborult természeti rend 
— képét asszociálja. E két költeményben a szerelem elmú-
lása avval válik visszafordíthatatlanná, hogy a szeretett lány 
meghal, így a fájdalom felfokozottabb. 

Petőfinél tehát a jelenbeli lelkiállapotából a költőt egy 
hang — az emlékezeté — visszaröpíti a múltba, az ifjú-
kor kezdetére: „Nem voltam többé gyermek, s nem valék / 
Még ifjú." Musset-nél jelenik meg még a gyermekkor, de in-
kább olyan értelemben, hogy a szerelem tette újra gyermek-
ké. Hugónál is van az emlékezetnek hangja, nagyon eleven, 
szinte testies: „íme valami halk pihegést hall a lélek.. . / te 
alszod álmod ott, ó szent emlékezet!" Petőfinél a múltban 

3 0 Egy dohánygyári munkásnő volt a modellje, aki belehalt abba, hogy 
szerelme, Lamartine, elhagyta. Somlyó György utószava Lamartine: Gra-
zielle. Magyar Helikon, 1980. 
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minden szép volt: hű barát állt mellette, hitt a jövőben. Az 
ifjúkornak megrajzolja a fejlődéstörténetét: első fázis — el-
érhetőnek látszik minden; a gazdagság, a hír, a boldogság; 
második fázis: eltűnik a külvilág, marad a sóvárgás, az elvá-
gyódás a reáliák köréből (talán a lehetőségek mélyebb meg-
ismerésével párhuzamosan), a belső lények megelevenedé-
se, egy testetlen égi lény iránti szerelem (amúgy kölcseye-
sen, vagy amúgy schilleresen), ami majdnem tragédiába tor-
kollik. Es akkor jön az első földi szerelem. A magyar köl-
tőnél nem konkrét táj hozzá a díszlet, hanem képzeletbeli; 
egy magas hegy csúcsa, ahonnan épp levetni készül magát 
az ifjú. Igazi romantikus színhely. Beteljesült boldogság. Az 
első reakció: megállítani a pillanatot — kimerevíteni a ké-
pet: „ . . . mért nem váltunk itt kővé? / Hadd függtem volna 
mindörökre rajta! " Ez a gesztus Lamartine versében is meg-
van (a továbbiakban: már mindig/l tóról van szó) — a hölgy 
szólal meg: „Állj meg, szárnyas idő! órák, gyönyörű percek, 
/ ne, óh ne fussatok!... Még, még! Csak percekért könyör-
gök, de tovább száll / a szökevény idő." Hugo az Olympió si-
ralmában így kesereg: „Hát már nem létezünk? Időnk má-
ris letellett?" Az emlékező versekben a szerelem és az idő 
mellé harmadik tényezőként a természet társul: a három tag 
változó-állandó korrelációs kapcsolatban van a versekben. 
Petőfinél a beteljesült szerelem megváltoztatja maga körül a 
természetet: „Kékebb az ég, sugárosabb a nap, / S e fák alatt 
itt hűvösebb az árnyék, / S pirosb a rózsa, illatosb a lég . . . / 
Ah, mintha csak egy más világban járnék." — lelkesedik a 
pásztoróra után az égi tüneményből földi szeretővé lett le-
ányka. Ez Petőfinél a természet első metamorfózisa, a má-
sodik a szerelem múltával, a szív kihűlésével párhuzamosan 
áll be: „Eljött az ősz, ez a vad zsarnoka / A természetnek. 
Kérlelhetetlen karja / Letépi a szegény fák levelét, A föld-
re sújtja, és lábbal tiporja. / Lábbal tiprá boldogságunkat is; 
Reánk küldé enyészetes szelét / Elválás képiben, s ez arca-
inknak / Leszaggatá szép rózsalevelét." A Lamartine-költe-
ményben a természetnek más a funkciója: „Úristen! lega-



460 Ratzky Rita 

lább a nyomukat, ha szöknek! (ti. a boldogság perceiét)" — 
azaz a természetnek kell megőriznie az elillant szerelem em-
lékét: „Ah tó! Zord rengeteg! barlang, száz néma kőszirt, / 
mit az idő kiméi vagy új élettel áld, / Őrizd meg ezt az éjt, óh 
szép természet, őrizd / emlékét legalább! // Hogy mindig itt 
legyen, nyugtodban, viharodban, / szép tó, itt a derűs dom-
bok képeiben, / a föléd meredő vad fenyőkben, s a roppant 
sziklákban: itt legyen!" A táj, a természet nem mint képlé-
keny anyag, ami felveszi az emberi érzelemtükröző funkci-
ót, hanem mint tanú, mint mementó szerepel. Musset-nél az 
időtényező a természetbe olvad bele, velük ellentétes korre-
lációs párban áll a szerelem, ami mint emlék legalább örök: 
„Igen, az első csók, az első eskü, mit / Egymással kicserél 
két boldog földi lény, / Egy fa alatt esett, mely veszti lomb-
jait / S porló szirt tetején. // S hívák a röpke kéj örök tanúi-
ként / Az egyre változó eget, a névtelen / Csillagokat, melyek 
magukat, ontva fényt, Emésztik szüntelen."31 Nem hagyhat-
juk említetlenül Shakespeare Romeo ésJúliáját, amelyben a 
közismert nagy jelenetben Júlia a szerelmi vallomás után így 
sikolt föl: „A holdra, jaj, ne mondj a holdra esküt! / Az kör-
be járva változik havonta: / Oly változó lesz majd szerelmed 
is."32 

A Musset-vers a Petőfiéhez a szerelem emlékként való 
felfogásával áll közel, emlék, amelyet már senki nem vehet 
el tőlünk, legfeljebb gyarló emlékezetünk ejt ki magából. 
„Az égnek mennyköve hullhat fejemre már, / El nem ragad-
ja az emléket semmi sem, / Mint tört árbocomat, bár mint 
zuhog az ár,/Megőrizem híven."/ — mondja Musset. Petőfi 
a Tündérálom lezárásában azt fájlalja, hogy az első szerelem 

31 A Souvenir fordítása, Hegedűs István munkája nem méltó a Le lac-
éhoz, Szabó Lőrinc, illetve a Tristesse d'Olympio-éhoz, Kálnoky László tel-
jesítményéhez, de nem tudok róla, hogy újabb fordítása volna. Noha két 
válogatásunk is van Musset költeményeiből (Musset Válogatott versei, Mó-
ra é. n. A francia romantika költői, Európa, 1989), de érdekes módon ez a 
nagyon szép költemény egyikben sem szerepel. 

3 2 II. felv. 2. sz. Mészöly Dezső fordítása. 
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emléke halványul. A „tört árboc" metafora, amely gyönyö-
rűen hozza a Musset-George Sand-szerelem hajótöröttjé-
nek lélekállapotát, Petőfi költészetében is megtalálható.33 

Victor Hugo költeményében vizsgálva a szerelem-idő-
természet állandó-változó korrelációját, megállapítható, 
hogy az idő függvényében a szerelem múlandóságát a ter-
mészetben, a tájban végbement átalakulásokba vetíti a köl-
tő: „Kivágták már a fát, melynek törzsébe véstem / egykor 
kettőnk nevét. Lugasunk vad csalit. / . . . Fal zárja el a kis 
forrást, hová az erdő / fái közül futott a fölhevült leány. 
. . . Köves út lett rögös, hepehupás utunkból, . . . Itt új fák, 
míg amott irtás nyomai vannak." 

Érdekességként említem meg Eötvös J ó z s e f i karthau-
5/ját mint Petőfi egyik kedvelt olvasmányát.34 Nos, A kart-
hausi, amely Franciaországban játszódik az 1830-as forrada-
lom előtt, alatt, után — természetesen át van itatva a francia 
romantika szerzőinek gondolataival, nem név szerint emlí-
tett alkotók idézetével, de Eötvös eszméin átszűrve közvetí-
tettekkel. így a főhős nemzedéke világképének leírása nem 
születhetett meg Musset Egy század gyermekének vallomá-
sa című műve nélkül. Természetesen a rendkívül gondolat-
gazdag (sőt, az eszmefuttatásokkal túlterhelt, de épp ezért 
az irodalomtörténész számára igazi csemegének tekinthe-
tő) regényben sok szó esik a szerelemről. Az alábbi részlet 
a Tündérálom és a másik három költeménnyel való eszme-
rokonsága folytán egyaránt izgalmas: „A csillagokra nézz, s 
fényök változik; a virágok hervadnak, s kihajtanak ismét; a 
tenger dagadva s apadva új határokat keres magának; ahová 
csak nézesz, minden változik, s az állandóság képét haszta-
lan keresed a világon: de borulj szívemre, érezd dobogását, 
s itt felfogod találni." (Második rész, 82.) 

3 3 Például/l szél című költeményben. 
3 4 1842-ben olvasta Petőfi A karthausil. Fekete Sándor Petőfi evangé-

liuma. 252. 
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Csak az hugói Olympió siralma ban vetődik fel az elmú-
lás fájdalmasságához kapcsolódóan, hogy mások jönnek a 
nyomukba, a többi három költő ezúttal nem tekint túl a sze-
mélyes sorsán. Hugót azonban fájdalommal tölti el, hogy: 
„Zöld búvóhelyeink árnyán mások tanyáznak." E gondolat 
juttatja el az Óceánembert a természet részvétlenségének 
megállapításához, a szerelmesek azonban a díszlet hűtlen-
ségére legalább az emlékhez való hűségükkel felelnek. Ha 
nem is az övéké, vagy bárki emberfiáé, de a szerelem vagy a 
szerelem mint megélt élmény emléke örök, mondja Hugo a 
vers lezárásában. 

A négy költemény közül csak a Petőfié tud a befejezé-
sében elszakadni a patetikus hangvételtől és valami bölcs-
mosolygós távolságtartással, a kamaszkori énjét bizonyos 
megbocsátó fensőbbséggel kezelő, nosztalgikus gesztussal, 
érett férfiként visszatekinteni az elmúlt tündérálomra: 

„Azóta arcom és kezem begyógyult, 
Arcom s kezem, mit tüske sérte meg, 
S szivemből is ki vannak irtva már 
Az elválástól támadott sebek; 
De a sebeknél jobban fáj nekem most, 
Jobban fáj az, hogy már-már feledem 
Ábrándjaidnak édes üdvességét, 
Oh tündérálom, első szerelem!" 

Ez annyiban is többlet, hogy definiálja azt a tényt, hogy az 
érzelmek változása, a természet állandó munkája alakítja-
érleli a személyiséget is, amely ugyanúgy már nem megy-
mehet bele egy újabb álomba. 

Petőfi költeménye méltó társa a három nagy francia em-
lékezőversnek, beleilleszkedik a nagy európai eszemáram-
lat, a romantika egyik elterjedt, népszerű kérdésfeltevésébe. 
Az emlékezőversnek más nemzeti romantikákban is vannak 
vonulatai, Horváth Károly, a Gondolat Könyvkiadó stílus-
történeti sorozatai romantika kötetének szerzője szerint az 
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angol romantikában Wordsworth Tűzliliomokia hozza lét-
re az emlékezővers-típust. Horváth János Petőfi-könyvének 
híres hátsó jegyzeteiben, ahol a Petőfi-művek esetleges iro-
dalmi előképeit gyűjtötte egybe a TündérálomnéX Shelley-
műveket említ. 

A három francia vers latens költői verseny is lehet, La-
martine volt időben az első, őt folytatta Hugo, végül Musset 
következett. Hogy melyiket ismerhette Petőfi, nem tudjuk, 
közvetlen filológiai adat nincs rá, de legalább az egyiket, bi-
zonyosan. 

Azt hiszem, számok nélkül is nyilvánvaló minden, a ma-
gyar irodalmat kicsit is ismerő olvasó számára, hogy Petőfi 
Sándor utazott a legtöbbet a magyar költők közül. Utazá-
sai, amelyek egyetemei is voltak egyben, egyetlen kivétellel 
az akkori Magyarország területére korlátozódtak. Olvasmá-
nyai segítségével azonban az egész művelt Európát bejárta, 
örök példáját adva a szellemi igényességnek, nyitottságnak, 
európaiságnak. 


