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Margócsy István: A romantikus Petőfi 
A szerző ígéretes alcímmel látta el könyvét: Kísérletek. ígéretes, mert végre nem kinyi-
latkoztatásokat kapunk a magyar irodalom legtöbbször interpretált életművéről, ha-
nem új szempontokat érvényesítő, új kérdéseket megfogalmazó írást, amelynek el-
olvasása után az olvasók talán újra kezükbe veszik a Petőfi Összest. Az Előszó ban 
Margócsy beismeri, néha bizony élesen fogalmaz, amikor mérleget készít a Petőfi-
utóélet korábbi fejezeteiről, ám abban igaza van, hogy udvariaskodásból nem szüle-
tik semmi, ami meg tudná újítani a Petőfi-kutatást. Például nem gondolnám, hogy a 
romantikakutatás jobban le volna maradva, mint, mondjuk, a régi magyar irodalom 
bármelyik területe az utóbbi száz év alkotásainak modern, korszerű interpretálásá-
hoz képest, ahogy azt ő állítja. Azaz az utóbbi évek irodalomelméleti hozadékát fel-
használó értelmezések többségükben a XIX. század végével kezdődően választanak 
anyagot applikációjukhoz. 

Nem mondhatnám azt sem, hogy most először mondta volna ki irodalomtörté-
nész, hogy Petőfi életműve nem értelmezhető pusztán a népiesség, „naiv realizmus, 
lírai realizmus" művelődéstörténeti irányzataival. Gondoljunk például Horváth Ká-
roly vagy Sőtér István munkáira — mindketten több írást szenteltek a Petőfi-életmű és 
az európai romantika közötti kapcsolatteremtésnek is. Más kérdés, hogy ezt a kap-
csolatot inkább tematikailag, eszmetörténetileg keresték, mint poétikailag, ámbár 
Horváth Károly írásai a jellemző romantikus műfajokról, elsősorban az elbeszélő köl-
teményről ma sem látszanak eldobandóknak. 

Úgy érzem, nem véletlen, hogy a kötet élére a Petőfi-kultusz határtalanságáról című 
fejezet került, ez az a jelenség, amely nagyon sokat ártott a kutatásnak, ugyanakkor 
használt a költő olvasottsági mutatójának. A szerző (mit is tehetne mást!) megbékél a 
kultusszal, ezzel a tudományos írásokba is beszivárgó jelenséggel. Azaz úgy fogadja 
el, hogy vizsgálat tárgyává teszi, és a maga helyére utasítja. A kultikus beállítódás 
legfőbb jellemzője Margócsy szerint, hogy a bemutatandó személynek mindig min-
den kérdésben igaza van. Ilyen apologetikus, mentegető típusú írás Pándi Pálnak a 
Petőfi és a nacionalizmus című kötete. Margócsy kimutatja, hogy azok a kategóriák, 
amelyekkel Petőfi életművéhez a korábbi kutatás közelíteni szokott (hazafiság, né-
piesség, forradalmiság stb.), eleve „értéket sugallóak". Nemcsak a retorikus fordula-
tok beáramlásáról van szó a tanulmányokban, hanem a megközelítési módok kulti-
kusságáról is, még az olyan vitathatatlanul nagy teljesítmények esetében is, mint 
Horváth János Petőfi-monográfiája. 

Az, hogy mikor mi számít kultikusnak, szerzőnk szerint korspecifikus. A részletes 
életrajzot mára már a kultusz részének tekinti, míg a múlt század közepén a művek 
magyarázatának szinte egyedüli forrása volt. Egy költő személyes tárgyainak össze-
gyűjtésében és bemutatásában szintén egyedül kultikus mozzanatot lát a tanulmány-
író, kár, hogy nem veszi észre, hogy ez a munka ugyanakkor más tudományok 
számára (iparművészet-történet, ízlés- és mentalitástörténet, muzeológia stb.) anyag-
feltáró és értelmező tevékenység. 

Vitathatatlan megállapítása a kultuszról szóló fejezetnek, hogy az első interpretá-
ciók során Petőfi kanonizációja a múlt század ötvenes éveiben úgy kezdődött meg, 
hogy nem volt még kiadva a teljes életmű. 

604 



SZEMLE 

A tanulmánykötet első és harmadik fejezete (A Petőfi-kultusz határtalanságáról, Petőfi 
szerepdilemmái) inkább a negatívumokból indító megközelítés eszközével él, azaz a 
korábbi szakirodalom bírálatából bontja ki a maga álláspontját, a többi fejezetre ez a 
módszer nem áll. A költői szerepek kutatása egyes szerzők életművében, illetőleg a 
művelődéstörténeti korszakokra jellemzően az utóbbi hat-hét évben vált népszerűvé. 
1992-ben volt erről Költő/író - szerep - mű címmel egy tudományos tanácskozás a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ennek bevezető előadására-tanulmányára, Szegedy-
Maszák Mihály írására Margócsy is többször hivatkozik. 

Cáfolhatatlan észrevétele szerzőnknek, hogy Petőfiről mindenki homogén egység-
be foglalt portrét igyekezett írni. Azt sem vették figyelembe, hogy félbeszakadt élet-
műről van szó. Ámbár itt feltehetjük a kérdést, mikor nem torzó egy életmű? Ha 
szerzője 80 évet élt? A Petőfi által létrehozott szövegkorpusz nem hagy hiányérzetet 
az olvasóban. Esztétikai csúcspontnak az 1847-es esztendő költeményei tekinthetők. 

Margócsy elutasítja a Horváth János által felállított szerepjátszás-elméletet, ez Hor-
váthnál az őszinteséggel szemben mint póz nyer megfogalmazást. Véleményem sze-
rint a szerepjátszás és a költői szerepek vizsgálata két különböző dolog. Horváth Já-
nos arról a költészetpoétikai fogásról beszél, amelyben a lírai én egy figurába bújik. 
Erre sok példa van Aranynál, Babitsnál és másoknál. A költői szerep azonban viszony 
a költészethez, ugyanakkor van egy szociológiai vetülete is, amely a költészet he-
lyét fogalmazza meg a társadalomban. Legalábbis a recenzens nézete szerint. 
Margócsynál a szerep a szövegbe beépített megszólalási mód, vagyis annak figurává 
alakítása, milyen pozícióban, milyen pozícióból beszél a költő. Játékos megfogalma-
zásban a „stílus a szerep". Tovább vitatva a kétségtelenül újszerű megfogalmazást: 
szerintem a szerep nem azonos a megszólalási móddal, hanem a megszólalási mód a 
szerep megnyilvánulása a szövegben. A szerző három jellegzetesen romantikus sze-
repet állapít meg Petőfinél: vallomásos költő, természetes költő, a népét vezérlő pro-
fetikus költő. Jogosultnak tartja Szegedy-Maszáknak a klasszicista hagyományokon 
nyugvó erkölcsi tanító szerepét is költőnkkel kapcsolatban. Recenzens az említett 
konferencián elhangzott, majd megjelent tanulmányában a lázadó (betyár), az apos-
tol, a politikus és a katona szerepet látja megvalósulni, poétikailag mindegyiket a sa-
ját beszédmódjában. Margócsy úgy gondolja, hogy ezek a szerepek váltakozva vagy 
olykor együttesen vannak jelen a müvekben, ebből adódik a szaggatottság, a feszült-
ség az életműben. A szerző nem Petőfi költészetének kifejlődését akarja megírni az 
életszakasz egyes eseményeivel interpretálva, hanem hermeneutikai értelmezést ke-
res a szövegekre. Végső konklúziója ennek a fejezetnek, hogy Petőfi nem homogén, 
hanem vállaltan többféle költészetet művel, ez a gondolat kap majd részletes bizonyí-
tást A romantikus Petőfi című fejezetben. 

Az utóbb említett fejezet hozadéka a nagyívű recepciótörténet a Petőfi realizmusa 
és /vagy romantikája témában. Itt két hallatlanul fontos, korábban érdemben nem-
igen említett, szélsőségesen romantikus állásfoglalásra hívja fel a figyelmet a kor-
szakból: Súkei Károly cikkeire és Petrichevich Horváth Lázár Byron-életrajzára. Az 
első fontos kérdés, amelyet a szerző itt vizsgál, a nyelv. A Petőfinél a dolgok azok, 
amik (Martinkó András) közkeletű nézettel szemben rámutat arra, hogy Petőfi be-
szédformálása erősen szubjektív, a jelenségek megítélése nála pedig korántsem egy-
értelmű. Itt tér rá Petőfi romantikájának szerinte egyik legfontosabb jellemzőjére, a 
kettősségre, amely mind stilisztikailag, mind mitikusán, mind az erkölcsi világ tekin-
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tetében fennáll. Erre az érzékelési-ismeretelméleti sajátosságra Szabó Dezső is rá-
mutatott 1912-es írásában, tudniillik hogy Petőfi látása-hallása mindig a szélső pólu-
sok iránt fogékony, nem lát és hall árnyalatokat. Ő ezt életkori sajátosságnak tulaj-
donította. 

Most szeretném megjegyezni, hogy a Margócsy István által többször szívesen 
hivatkozott költemény, a Nem ért engem a világ... című, amelyet erre a romantikus ket-
tősségre, a világ polaritásokban való látására hoz példának, az én olvasatomban egyi-
ke Petőfi kevésbé sikerült (bár tudom, most nem az esztétikai minősítés áll a közép-
pontban!), biedermeier világképű alkotásainak. A lírai hős, aki mellesleg költő, a 
magánéleti boldogságba menekül, mert mint hazafinak csak szenvedés az osztály-
része, a világ kettéhasadt, az én visszavonul saját kisvilágába, ez bizony a bieder-
meier élethelyzete. Ez az értelmezési probléma azért állhatott elő, mert bizony szer-
zőnkkel is előfordul, hogy homogenizál, csak éppen nyelvi-poétikai alapon. 

Alighanem a Margócsy-könyv legértékesebb-legmaradandóbb gondolatai Petőfi 
vizionárius látásmódjával kapcsolatosak, amelyet a romantikus vers leglényegesebb 
jellemzőjének tart, mégpedig joggal. Ehhez társul az a kijelentés, hogy a romantikus 
költő számára a leglényegesebb dolog, ami vele történhet, az epifánia, az isteni lé-
nyeg megpillantása; ennek terepe nála (de alighanem mindenki másnál is!) a termé-
szet, a szerelem és a történelmi üdvpillanat. (Ez az, amit a korábbi szakirodalom ter-
mészetvallásként, szerelemvallásként és szabadságvallásként emlegetett.) Nem 
előzmény nélküli (lásd Szegedy-Maszák tanulmányát a Kiskunságról), de a legbravú-
rosabb teljesítménye a szerzőnek, hogy Petőfi romantikus látásmódját tájleíró verse-
in bizonyítja. Ennek lényegét a meghatározatlan beszédhelyzetben éri tetten, nem azt 
látjuk, amit a beszélő lát, hanem amit vizionál. Félénken pendítem csak meg, a vízió 
nem azért születik, mert Petőfi számára a táj nem létezik valójában, hanem azért, 
mert (mint Az alföld esetében is) a nagyvárosi életbe visszatérve, a kávéházi asztalnál 
teremti újra a jól ismert képet. 

A kötet szerzője lapszerkesztői énjét-érdeklődését szabadon eresztve írja meg a 
Petőfi és az irodalmi gépezet című kísérletét. Az írás a költő személyiségének eleddig 
homályban maradt oldalát, az ügyes literary gentlemant jeleníti meg. Műfaja: iroda-
lomszociológiai esettanulmány. Konklúziója: az, hogy valaki romantikus költő, nem 
zárja ki, hogy az irodalmi élet dolgaiban jól tájékozódó, azokat irányító-építő vállal-
kozó is legyen egyszersmind. 

A könyv leginkább vitatott fejezete érzésem szerint A szabad elvű Petőfi lesz. Ez az 
a rész, amelyik Petőfi szabadságfogalmával, politikai nézeteivel foglalkozik. A 150 
éves Petőfi-szakirodalomban ezen a terepen mentek végbe a leglátványosabb kisajá-
títási kísérletek. Ezeknek oka abban is kereshető, hogy Petőfi szabadságfogalma 
meglehetősen meghatározatlan. „Szabadság: az egyén számára (természeti adottság? 
az akaratnak szabadsága?, személyi és szerelmi választások korlátlansága?), a társa-
dalom minden tagja számára (jogbiztonság?), a nép számára (jogegyenlőség), a nem-
zet számára (nemzetközi önrendelkezés és függetlenség?), az egész világ számára 
(szent világszabadság?!); szabadság: kitől vagy mitől (istentől?, társadalmi kötött-
ségektől?, általában a felsőbbségtől s elnyomástól, más ország vagy idegen nemzet 
kormányzásától?) - a romantikus költő szinte soha nem tesz különbséget a sok- vagy 
többféle értelmezés között: a lánglelkű vízió osztatlanul, elemzési igény nélkül és 
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egyetemesen tartalmazza egyszerre az összes értelmezési lehetőséget" - idéztem 
Margócsytól. 

Igazán nem Petőfi védelmében mondom, ezzel is szaporítván a kultikus megköze-
lítéseket, de a XIX. századi liberalizmus gondolkodóira (tehát nem csak a költőkre!) 
is jellemző ez az absztrakt meghatározatlanság a szabadságfogalom tartalmát 
illetően. 

Petőfi számára az élet természetes része volt a politizálás, személyiségének nem az 
egyedüli lényege, költészetének is csak egyik témája. Helyesen elemzi a szerző, hogy 
Eötvös József irányköltészetéhez viszonyítva a költő mennyire mentes az aszke-
tizmustól, nem így hőse, Szilveszter Az apostolban. Érdekes, amit Margócsy Petőfi 
politikai verseiről mond, hogy azokban nem mint politikus politizál, „hanem csak 
polgárként, magánemberként, érintett individuumként beszél a politikával is kapcso-
latos fontos kérdésekről". Azt hiszem, ez a magatartás inkább csak 1848 nyarától 
jellemző a költőre, amikor már kiszorult a gyakorlati politikából, talán akkor szük-
ségből erényt csinálva, ezt a formát látja egy költő számára egyetlen érvényes politi-
kai beszédmódnak. 

Végezetül Az apostol szőlőszem-parabolájának értelmezéséhez szeretnék egy gon-
dolatot hozzátenni. Margócsy mint a romantikus liberalizmus (? - a kérdőjel az iro-
dalomtörténeti és a politikatörténeti fogalom összekapcsolására vonatkozik) or-
ganikus történetfilozófiáját értékeli, amely a műben csődöt mond . Az organikus 
fejlődésről szóló történetfilozófia, az evolucionizmus a romantika előtti időkhöz kap-
csolódik. A romantika történetfilozófiájára az átláthatatlan ismétlődések, a vicói kör-
forgáselmélet jellemző. (Ezt először Fekete Sándor említette a szakirodalomban.) 
A szőlőszem-parabolát minden értelmező kiemeli a mű kontextusából, és úgy veszi 
szemügyre. Pedig nagyon fontos a helye, hogy hol hangzik el. Szilveszter akkor ta-
lálkozik vele, amikor a világtörténetet tanulmányozza, tehát még az előtörténetben, 
ami a hős fejlődéstörténete, annak egy tényezője az érlelődésről szóló elmélet. Petőfi 
a műben a revolúció időben valóságához kapcsolódó kételyeit is megszólaltatja általa. 

E fejezet lezárása Petőfi hitvallásának idézése 1848-as forradalmi naplójából, amely-
nek esszenciája, hogy a republikánus költő fő jelszava a „tiszta erkölcs". A könyvben 
nem történik utalás rá, írjuk hát ide: Robespierre és Heine az, aki ezt ugyanígy gon-
dolta. A hegypárti Robespierre-nek Incorruptible, azaz a Megvesztegethetetlen volt a 
ragadványneve. Heinével sok egyéb mellett az is összeköti Petőfit, hogy a szabadsá-
gért folytatott harcot a költészet elé helyezi (legalábbis 1848-49-ben), ez a nagy német 
esetében azonban alighanem csak átvitt értelemben értendő. „Nem tudom, megér-
demlem-e hogy koporsómat valaha borostyánnal koszorúzzák. A költés, bármint sze-
retem, nekem csak szent játékszer volt, vagy szentelt eszköz mennyei célokra. Soha-
sem tartottam fontosnak a költői dicsőséget, azt, hogy dalaimat dicsérik-e vagy 
rosszalják. De kardot mindenesetre tegyetek a koporsómra, mert lelkes harcos vol tam 
az emberiség szabadító háborújában." (Idézi Fekete Sándor, Petőfi evangéliuma, Bp., 
1989, 270-271.). 

Minthogy a tanulmánykötet az ELTE Magyar Intézete által szervezett sorozatban 
jelent meg (sorozatszerkesztő: Kenyeres Zoltán), amely egyebek mellett azt a célt is 
szolgálja, hogy az új kutatási eredményeken túl az egyetemi hallgatók számára élet-
rajzi-filológiai tudást is adjon a vizsgált életműről, a könyv végéhez életrajzot és 
szakirodalmi ajánlást csatol a szerző. Az életrajzi kronológiából hiányolom a 
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következő adatokat: 1841 május-júniusában Dunavecsén tartózkodik a szüleinél, 
1843 júliusában Gödöllőre utazik regényfordításait befejezni, 1844 tavaszán ismét 
Dunavecsén tartózkodik, Nagy Zsuzsikához költeményeket ír, 1844 őszétől 1846 
tavaszáig szülei Szalkszentmártonban laknak, többször meglátogatja őket, számos 
műve: a Felhők ciklus, a Tigris és hiéna, A hóhér kötele itt szüle t ik , 1848. július v é g é n az 
Egyenlőségi Társulat tagja lesz, 1848 februárjában a vízaknai csata mellett a 
szászsebesi és a szászvárosi harcokban is részt vesz. 
(Bp., Korona Kiadó, 1999.) 

RATZKY RITA 

Új válogatás Arany László életművéből 
Л délibábok hőse és egyéb művek 

Szerkesztette: Tóth Ferenc 

Arany László válogatott művei Németh G. Béla tartalmas bevezetésével negyven éve 
(1960) jelentek meg; nagyon is időszerű volt tehát e kötet. Tóth Ferenc szövegkritikai 
módszerrel végezte munkáját, ezért ez az edíció fokozottan ajánlható az irodalomtör-
ténet-írás jelenlegi és jövendőbeli művelőinek, hiszen effajta vállalkozást nem ismer-
tünk eddig. Gyulai Pál ugyan sokat fáradozott barátja írásainak közzétételéért, ám 
két sajtó alá rendezése nem mentes a pontatlanságoktól, „hosszabb részek is kima-
radtak" az egyes textusokból (209.). A szelekció bőségesebb is lehetett volna - külö-
nösen a bírálatok kimaradását fájlaljuk - , de a hiányok nyilván külső tényezők rová-
sára írhatók, miként a Kossuth Egyetemi Kiadó egyéb hasonló jellegű kiadványainál 
is. Mindenesetre nem ártott volna megindokolni az értekező próza itteni arányait, 
esetleg egyes darabjainak kimaradását. 

A főszövegek kiválasztásával minden esetben egyetérthetünk. Tanácsos volt visz-
szatérni az első megjelenéshez, még A hunok harca esetében is, noha az 1899-i posztu-
musz változatban föltételezhetjük a szerző néhány rövidítését, lényeges stilisztikai 
beavatkozását is. Akadhat filológus, aki hasonló esetben az ultima manus elvének 
alkalmazása mellett dönt. Csakhogy ezúttal mégsem lehetett e szabályt követni. 
Hiszen az 1874-es variánshoz képest 1899-ben „egyötödével [? N. M.] csökkent a ter-
jedelem, a 333 sorból 278 lett". (224.) Ezért, bármennyire használt is esztétikailag az 
átalakítás, jogos az 1899-es edíciónak csupán a jegyzetekben történő közreadása. 

A jegyzetelés lelkiismeretességét vizsgálva figyelmet érdemel, hogy A délibábok 
hőse meg A hunok harca tekintetében a szerkesztő kitér a folyóiratokban lappangó 
részlet-publikálásokra (1873, illetve 1874), amelyek a teljes megjelenést megelőzték. 
Lényeges ez az olvasói fogadtatás, az akkori szűk olvasótábor kiszélesítése szem-
pontjából is. A tulajdonnevekhez fűzött kommentárok pontosságával általában meg 
lehetünk elégedve; fogas kérdés, hogy az Arany László említette Blanqui csakugyan 
a liberális Adolph-e vagy esetleg a forradalmár Louis August (56.), s hol folyt a 
„Netád vize", amelynek partján a hunok meg a gótok végzetes csatája tombolt? (80.) 
(Vajh nem sajtóhibával van-e dolgunk, és a Netád Neckar volt még a szerző kéziratá-
ban?) Mindezek azonban másokkal együtt is jelentéktelen apróságok. Valódi hiba 
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