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PÁNDI PÁL 

PETŐFI POLITIKAI LÍRÁJA 1844-BEN* 

Feltűnő jelenség Petőfi verstérképén, hogy míg 1843-ból egyetlen politikai jellegű 
költeménye sem maradt ránk, s 1844 első kilenc hónapjából alig kettő-három, addig az esz
tendő utolsó negyedéből mintegy tíz-tizenkét politikai érdekű költeményét ismerjük, de a 
szó legszigorúbb értelme szerint is féltucat politikai verset írt ekkor. A változás oka a költő 
helyzet-változatában, egyénisége megnövekedésében, s nem utolsó sorban a közélet 
eseményeiben keresendő. Kossuth lelkes agitációja s néhány korábban létrehozott vidéki 
egyesület munkája nyomán 1844. október 6-án megtartják a Védegylet alakuló közgyűlését. 
Elnökké gróf Batthányi Kázmért, igazgatóvá Kossuth Lajost választják meg, a választmány 
tagjai között pedig Deák mellett ott találjuk Fáy Andrást és Vörösmarty Mihályt. Az ország
gyűlés még tart, de az ellenzék reményei mindinkább összezsugorodnak, s végül is sorra
rendre elbuknak a reformjavaslatok; nem sikerül keresztülvinni az ősiség eltörlését, sem a 
közteherviselés kimondását; — a minimális kossuthi reform-javaslat a háziadókat illetően már 
a megyegyűléseken megbukott. Egyedül a magyar nyelv hivatalossá tételéért folytatott küz
delmet koronázta siker; törvény mondta ki immár, hogy a „törvényhozási, országlási és 
hivatalkodási nyelv", valamint a közoktatás nyelve kizárólag a magyar nyelv lesz. Ilyen 
helyzetben a Védegylet nyilvánvalóan nem csak iparvédelmi társulás, hanem politikai célú 
egyesülés, új eszköz az ellenzék kezében az országgyűlésen elakadt politikai offenzíva folyta
tására. Ez a messzebb mutató politikai célkitűzés a mozgalom mélyebb és rejtettebb értelme. 
Kossuth is arra törekszik, hogy minél szélesebb réteget nyerjen meg a Védegylet számára, 
nemcsak a nemesség, hanem az arisztokrácia köreiből is —, márcsak azért sem teszi 
hangsúlyossá a politikai célkitűzéseket.1 

* Részletet közlünk itt egy nagyobb terjedelmű dolgozatból. A helyszűkére való 
tekintettel jegyzeteink egy részét elhagytuk, többek között a magyar politika és irodalom 
antimonarchikus hagyományaival- foglalkozó részeket is. A szövegközi oldalszám-utalások 
HOKVÁTH JÁNOS. Petőfi Sándor c. monográfiájának II. kiadására vonatkoznak (1926). 

1 Elnöki megnyitóbeszédében Batthányi Kázmér a nemzeti összefogásban jelölte meg 
a Védegylet magasabb célját: „míg más egyesületek hazánk lakosai csak egyes osztályainak 
érdekeit mozdítják elő: az iparvédegylet kiegyenlíti az osztályok, nemzetiségek s vallások 
közti különbségeket és súrlódásokat; összeköti egyazon érdek utáni törekvésben a földes-
.urat s a jobbágyot, a mágnást s nemesembert, a polgárt s földmívelőt, a magyart s a szlávot, 
a németet és oláht; s egyesíti mind ezeket egyazon hazának polgáraivá s igaz egyenlőséget 
alapít meg, mely egy közös nagy cél s egy nagyszerű érdek felé versenyzés hasonló képes
ségében áll." Ez a „kiegyenlítési" koncepció éppoly illuzórikus, mint minden más hasonló 
törekvés, mely a tulajdonviszonyok vizsgálata nélkül hirdeti meg az egyenlőség elvét. Az adott 
politikai helyzetben azonban ennek a programnak egyenlőségi nyomatéka és éle Bécs és a feu
dális konzervetívizmus ellen irányult, míg — például — Petrichevich Horváth Lázár állás
pontja, miszerint „az egyenlőségi eszmék nem egybek chimaeráknál", s az „osztályok teljes 
összeolvadása — kiegyenlítéséről gondolkozni utipizmus" (Honderű, „1844. II. 292.) — nyil
vánvalóan tőrőlmetszett reakciós álláspont. (P. H. L. Eötvös: Éljen az egyenlőség c. 
darabjának tendenciájaként fogja fel a fenti igazságot, ami egy társadalmi visszásságokat 
progresszív-demokratikus oldalról támadó álláspontnak feje-tetejére állítását, konzervatív 

1 Irodalomtörténeti Közlemények 417 



Kossuth politikáját támogatta a Petőfit felkaroló Nemzeti Kör és lelkes, Kossuth-párti 
Petőfi szerkesztője, Vahot Imre is, aki nemrég még a Pesti Hírlap munkatársa volt. Mindezek 
a tényezők nyilván közrejátszottak abban, hogy az esztendő végén, amikor Kossuth még a 
diéta befejezése (nov. 13.) előtt rátért az új helyzetnek megfelelő politika kidolgozására —, 
Petőfi is részt vett a kossuthi kezdeményezések irodalmi támogatásában. A Pilvax-köriek 
politikai színezete már ekkor is radikálisabb volt a „védegyleti" koncepciónál, a politikai 
helyzet azonban ekkor nem az ellenzéken belüli ellentétek élezését kívánta, hanem az egység 
hatékony érvényesülését.2 

Petőfinek három olyan költeményét ismerjük az esztendő végéről, amelyek a véd
egyleti mozgalom közvetlen hatását mutatják. Ezek közül a Védegyleti dal és a Batthdnyi és 
Károlyi grófnék alkalmi versek; különösen a Védegyleti dal-bó\ hiányoljuk a spontán ihlet 
erejét. Nyilván Vahot Imre szorgalmazására vetette papírra a költő ezeket az aktuális strófá
kat. Nagyobb tűz, több személyes szenvedély lángol A külföld magyarjai ellen írott lírai átok
ban. Ebből a versből sugárzik a lázbahozó személyes érdekeltség: a politikai támadás költé
szete erősebb hangokon szólal meg ekkor Petőfi líráján, mint a politikai szövetségéi 

Két további költeményét szabadabb politikai ihletnek köszönhetjük; nyilván az ered
ménytelen országgyűlés berekesztésével és a cenzuralis viszonyok szigorodásával függenek 
össze a Mért nem születtem ezer év előtt ? és az V. Ferdinándhoz című versek. Alighanem a 
személyes vonatkozású politikai versek csoportját erősítené a Gondolatim bakóihoz című 
költeménye, amelyet a cenzorok ellen írt, de amelynek szövege nem maradt ránk. A Részeg
ség a hazáért, Lant és kard és Rabhazának fia című költeményeket találóbban jellemzi a „haza
fias líra"-megjelölés, mint a „politikai líra". Mindhárom költemény az 1844 végi közhangulat 
szülötte, a személyes ügy hőfokán szólaltatva meg a hazafiúi gondot. Az antiklerikális hang 
is jelentkezik ebben az esztendőben (Legenda),— s talán terjedelmesebb cenzor és pap-ellenes, 
verset is írt a költő (vagy készült írni?) —, ennek azonban csak címe maradt fenn; A pokol 
titkai. Az esztendő utolsó hónapjából két fontos költemény is jelzi Petőfi politikai kedélyál
lapotát és gondolatjárását. A Mit szól a bölcs zsánerfigurába bujtatott társadalomkritika, a 
Búcsú 1844-től pedig egyik korai példája a Petőfire később oly sajátlagosan jellemző lírai
gondolati verstípusnak. 

Ha mármost végigtekintünk ezeknek a költeményeknek művészileg nagyon is egye
netlen során, minden szépítés nélkül állíthatjuk, hogy eszmeileg viszont egyenletes ez a vers
csoport: egyetlen költeményt sem találunk benne, amely expressis verbis radikálisabb állás
pontot hirdetne a szabadelvű, liberális politikánál. Ezeknek a költeményeknek tanúvallo
másaira hivatkozva állítja hagyományosan a Petőfi-irodalom, hogy a költő 1845 előtt nem 
jutott túl a nemesi liberalizmus politikáján. Mi ezt az álláspontot csak azzal a módosítással 

kisajátítását jelenti). Petrichevich Horváth Lázár álláspontjával rokon Császár Ferenc fel
fogása, aki a népszínművekről írott elmefuttatásában óv attól, hogy az osztály-ellentétek szín
padi ábrázolásával „magyar a magyart utálni, gyűlölni tanulja" (Életképek, 1844. I. 436.). 

2 Megjegyzendő, hogy amikor 1844 augusztusában és szeptemberében tollcsatára kerül 
a sor Petőfi és a Pesti Hírlap között a Pilvax-kávéházi ifjúság ügyében, a Pesti Hírlapot 
már nem Kossuth szerkeszti. 1844. július 1-től Szalay László kezébe került a lap. 

3 A külföld magyarfaihoz megírásának dátumául csak fenntartással fogadhatjuk el 
a kritikai kiadás által megjelölt 1844 novembert. Kolmár József jegyzete szerint a vers 1845-
ből való, s Kolmár kedves emlékversében ezt olvassuk: 

A vice szerkesztő-tollat, melyről a te tintád 
Jól le se szárada még, Imre kezembe nyoma, 

S lőn kezed írta dalod „Ti, kelések a (jó) haza testén". 
Cenzori kény folytán vissz'utasítva — enyém. 

Petőfi 1845 április elsején indult el felvidéki útjára, tehát Kolmár tájékoztatása nyomán csupán 
azt állíthatjuk bizonyossággal, hogy a költeményt 1845 március vége előtt írta, de nyilván 
a Védegylet megalakulása után. 
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fogadjuk el, hogy Petőfi ekkor még nem állott kialakult plebejus demokratikus politikai plat
formon; nézetei között jelen voltak a liberális ellenzékiség eszméi is, az ösztönös plebejus til
takozás indulatai is. Sajátos, egyedi képlet ez, amely csak megerősíti bennünk azt a hitet, 
hogy a költő politikai jellemét már 1845 előtt sem érthetjük meg pusztán a nemesi liberaliz
musból. Ugyanazok a költemények tanúskodnak erről, amelyek értelemszerűen nem monda
nak többet a szabadelvű ellenzékiségnél. De hát a vers, láthattuk, nemcsak szavakkai beszél, 
hanem gesztusokkal, hőmérséklettel, fintorral, képekkel, szerkezettel is. Ezekre is figyelnünk 
kell — akár összhangban vannak, akár ellenkeznek a szószerinti értelemmel. 

* 

A Védegyleti dalt olvasva, nehéz felfedezni valami rejtettebb értelmet a sorokban, 
hacsak nem az utolsó strófa „valóban" szócskája mögött, amellyel a király jóságát nyomaté
kosítja a költő. Ami ebben a versben megkapó, az a költemény teljes ihlet-nélkülisége, lírai 
ernyedtsége, erőltetett lelkesedése. A vers első részének személytelen szónokiasságát, hűvös 
és látványos metaforáit („Sír volt keblünk, és halottja.. . a hazaszeretet;" „Nemzetünk e 
nagy folyó....") a sablonos retorikával bevezetett védegyleti program követi, majd a költő 
a hon iránti kötelességre figyelmeztet, s egy idilli pillanat kilátásba helyezésével zárul a vers: 

S a király a honnak atyja, 
Mint valóban jó atyánk, 
Karjait kitérjesztendi, 
És az áldást mondja ránk. 

Ami a király-kérdést illeti, arra visszatérünk még az V. Ferdinánd c. versről szólva. Annyi 
azonban talán az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy Petőfi alighanem szenvedélyesebben hitt 
a védegyleti mozgalom célkitűzéseiben, mint ahogy azt énnek a versnek a művészi minősége 
mutatja. Az ihiettelenség mellett olyan henyeség is akad a költeményben, mint a hangzást 
zavaró névelőelhagyás („Kötelesség! mit az ember / Hon jólléteért teszem"), vagy petőfiet-
Jen szóhasználat: az ünnep szóval háromszor is „innep" alakban találkozunk, holott Petőfi 
ezt sem korábban, sem későbben nem használja költeményeiben.4 I t t nyilván az erőltetett 
ünnepélyesség íratta le vele az „innep" szót, — vagy az is lehetséges, hogy a kedvetlenül 
szerzett költemény hideg sorai között fintorosan erőltette a népies i-zést a költő. Mint 
ahogy szokatlan nála a szót-szakító enjambement is: 

Nagyszerűen üljük e föl-
Támadási innepet! 

Mindezzel nem azt akarjuk igazolni, hogy a vers politikai értelemben petőfietlen 1844 Őszén, 
hanem azt, hogy költőileg mélyen alatta marad a korabeli Petőfi-versek színvonalának. Ha a 
vers megírására az október eleji alakuló gyűlés, illetve Vahot Imre késztette Petőfit, akkor 

4 Az í'-zés általában idegen Petőfitől. Az ünnepnél gyakrabban használt üdvesség, 
üdvezelni szavakat sem írja is alakban. A Védegyleti dal környékén is találkozunk az ünnep, 
ünnepelni szavakkal (pl. Barátimhoz) de sehol sem í-ző alakban. A Búcsú Kunszentmiklóstól 

i című versben (1845 július) ezt olvassuk: 

Lesz emléke e barátság 
Ünnepének? 
Ünnep volt ez, a barátság 
Szép ünnepje. 
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valószínűleg azért jelent meg csak december legvégén a Pesti Divatlapban, mert a költő 
vonakodott közre adni e gyenge versezetet, s Vahot ekkor újabb rohamot indíthatott a közlés 
érdekében, mivel pöre támadt a Honderűvel a Védegylet ügyében.5 Az is lehetséges, hogy a 
szaporodó védegyleti irodalom hatására szánta el magát Petőfi a vers közlésére.6 Lényeges 
a mi számunkra most az, hogy ez a liberális színezetű védegyleti vers n,em szól-szárnyal Petőfi 
lelkéből, — legfeljebb csuklójából kanyarodott a papírra. Petőfi másként, más alapon állva 
helyeselte a védegyletet, mint a köznemesi progresszió tábora. És ha ennek a „más alapnak" 
nem is láthatóak még tisztán a politikai körvonalai, mindenesetre felsejlenek a Védegyleti dal 
verskörnyezetében. S egyébként is: ha van az esztétikai minőségnek perdöntő szerepe — már
pedig hitünk szerint van! — akkor a Védegyleti dal nem tekinthető belső költői kényszer 
szülöttének! Olyan alkalmi vers ez, melynek elkészítésére — ki tudná ma már pontosan meg
mondani — miféle körülmények bírták rá a költőt. Vörösmarty például — ugyanebben az 
évben a Kisfaludy Társaság megrendelésére írt egy Hymnust, azzal a céllal, hogy versével 
kiszorítsák a Gotterhaltét. Nemes és nagy cél volt ez, Vörösmarty mégis úgy nyilatkozott, 
hogy „Bajos az embernek így megrendelésre í rni . . . !" Pedig versének minősége kevésbé bizo
nyítja ezt, mint Petőfi Védegyleti dalának petőfietlensége. 

De lássuk most az egyik „kulcsot" a Védegyleti dalhoz. A Batthyányi és Károlyi grófnék 
című vers még megjelent a Pesti Divatlapban, utóbb azonban a költő kihagyta költeményei
nek gyűjteményes kiadásából, mivelhogy megszigorodott a véleménye az arisztrokratákról. 
Ebből túlzás nélkül levonhatjuk azt a következtetést, hogy 1844 Őszén Petőfi még összeegyez
tethetőnek tartotta elveivel, hogy kékvérű hölgyeket dicsőítsen, s nyilván ő is helyeselte 
a hazafias arisztokrácia megbecsülését az érdekegyesítés szellemében, ha nem is olyan hang 

5 Lehetséges természetesen az is, hogy Vahot a vita alkalmából egyszerűen elővette 
Petőfinek régebben megírt költeményét, sőt az sincs egészen kizárva, hogy Petőfi ekkor, tehát 
decemberben írta meg a verset. Minderre azonban nincs a kezünkben bizonyíték. A Honderű 
és a Pesti Divatlap vitája a Honderű válaszával (Nádaskay Lajos tollából!) folytatódott (1844. 
dec. 28.), s nem érdektelen megjegyezni azt sem, hogy a Honderűben a Pesti Divatlap támadása 
(dec. 15.) után és Petőfi védegyleti versének megjelenése (dec. 29.) előtt látott napvilágot Ná
daskay Lajos ormótlan támadása Petőfi ellen! Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
Vahot cikke (P. D. L. dec. 15.) külön kiemeli a Honderűnek gúnyra magyarázott javaslatát 
egy nemzeti bolt felállítására, melyben sajátos nemzeti cikkeket árusítanának. (Amolyan 
népművészeti boltra gondolt a Honderű.) Vahot figyelmét a Honderű „zsiványcostüm" ki
fejezése ragadja meg, mert ebben „a rossz szándékból eredető gúnyolódás" kétségtelen jelét 
látja. Nem Petőfi öltözékére s az általa, Vahot által kedvelt nemzeties ruházatra való célzás
nak tekintette ezt a kitételt a P. D. L. szerkesztője? A válasz hevéből túlzás, nélkül lehet 
következtetni erre. Egyébként a védegyleti vita Petőfi verse mellett is hullámokat vet még 
a lap december 29-i számában. Vahot a Szerkesztői számadás-ban frontális támadást indít 
a Honderű ellen, a Fővárosi Hírek-rovatban pedig tovább folytatja a polémiát a Honderűvel 
a honleányok báli öltözékéről. Érdemes még idejegyezni Vahotnak egy levélrészletét. 1844. 
december 18—20-a körül írta Erdélyi Jánosnak: „A védegylet roppant haladásban, van, 
hölgyeink is magyar cartont viselnek még a bálokban is. Ez most itt a fő dolog, ügy'és tárgy." 
(Erdélyi János levelezése. Sajtó alá rendezte T. ERDÉLYI ILONA. S. a.) 

8 Többen is írtak költeményt a Védegyletről, nem annyira az 1844-es megalakulás alkal
mából, mint inkább a zl845-eleji fellendülés idején. Garay Köréneke 1844. december 1-én 
jelent meg a Pesti Divatlapban, Erkel szerzetté hozzá a zenét. Több epigramma is foglal
kozik a védegylet nyújtotta témakörrel, például Bulyoyszky Gyula kétsorosa, a Védegyletes 
(u. o. dec. 8.). Bajza Ébresztője 1845 januárjában az Életképekben, Garay: Védegyleti dal-a 
ugyanott áprilisban látott napvilágot. Még Garay nővére, is írt egy Védegyleti szózat a magyar 
hölgyekhez című verset, amely Ninától Szekszárdról aláírással jelent meg a Pesti Divatlapban, 
1845 márciusában. Riedl Frigyes írja: „A Védegylet keltette lelkesedés még a zenedarabok 
címében is mutatkozik. 1844-ben jelent meg attól a Rózsavölgyitől, kiről Petőfi szép költe
ményt írt: Iparvédő, Népies magyar és Bartay Edétől: Védegyesületi körmagyar című zenemű 
— .. .Volt különben Vahot Imrének egy védegyleti tendenciával írt vígjátéka, Védegylet, 
melyet 1845-ben Kolozsvárt elő is adtak." (Petőfi Sándor c. munkájában; 32—33.) 

7 Ld. TÓTH DEZSŐ: Vörösmarty. 389. 
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súllyal, mint ahogy azt a grófnékat köszöntő fáklyás tiszteletadás szónoka, Vay Dániel tette.8 

A vers mögött vitathatatlanul a hazafias, szabadelvű álláspont munkál, s még azt sem állít
hatjuk, hogy kényszeredetten. A költeménynek van lírai lendülete, s évtizedek múltán is 
kiérzik strófáiból, hogy a költőre lelkesítőén hatott a honleányok hatásos esti ünneplése. 
Mégis: aligha sorolhatjuk ezt a költeményt az irodalom színtiszta liberális gesztusai közé, 
hiszen a költői alapállásban már jelen van az a megkülönböztető, magát elválasztó, kiemelő, 
saját különállását nyomatékossá tevő izomfeszítés, amely egyedül-álló a védegyleti irodalom
ban. Petőfi ennek a különállásnak hangsúlyozásával nyitja a verset: 

Nekem nincs semmim, semmim e hazában, 
De én egészen az övé vagyok; 
Bánat- s örömkönny forr szememben, amint 
Sötétül napja, avvagy fölragyog. 

Petőfi azzal kezdi, amiben az ő helyzete különbözik az ünnepeltekétől, sőt: amiben az ő haza
szeretete, a nincstelen hazaszeretete különbözik az arisztokrácia nemes honpártolásától. 
Polemikus ez a vers-kezdés, ez a hangszerelés, nem is nagyon távoli rokonságban Az Alföld 
intonációjával. S ha odaolvassuk a vers elé a már idézett Vay Dániel szónoklatának egyik 
mondatát — „Ti roppant vagyont, dus kincseket öröklétek Őseitektől — családotok, nevetek 
fényét legalább is kétszerez étek" — akkor körülbelül látjuk is a kiváltó okát Petőfi plebejus 
indulatrándulásának.80 

Ami ezután következik, az lendületes, olykor szónokias, de személyes hitelű dicsérete 
a két lelkes asszonynak. A dicsérve köszöntés hagyományos ódái hangnemét Petőfi a val
lomás közvetlenebb tónusával frissíti fel. Élénkíti az előadást a kérdés-felelet gyorsabb rit
musa („Láttátok-e... — Én láttam, láttam!") s egy-egy személyes vonatkozású banalitás: 

Hahogy sokáig néztem volna őket, 
Szemfényemet vesztettem volna tán. 

— vagy néhány dalszerű és a későbbi szerelmes versek hangulatára emlékeztető sor: 

S hallottam édes ajkaik zenéjét. 

Miért nem voltam a lég ajkaiknál? 
Hogy vittem volna szét e hangokat. . . 

Emellett aztán sok a versben a korabeli hazafias líra sablontárából kölcsönzött szóvirág : 
a kezdő sorok igazi lírájára következő metafora-soron ellangyosodik a költeményt indító 
melegség. 

8 „És most hol vagytok hitvány vádlók, kik állítjátok, hogy mi az arisztokráciát nem 
szeretjük? meg vagytok cáfolva! íme magyar hon két legjobb, íegjelesebb leányának tisz
telgünk. Igen, mi az igazi s ez értelemben vett arisztokráciát tiszteljük s szeretjük is." (P. D. L. 
1844. nov. 24. 123. 1.) 

8a A plebejus hazaszeretet apoteózisa Erdélyi János Pórfiu (1837) c. verse. Később 
— 1848-ban — mintha Petőfi 1844-es versét visszhangoznák Samarjai sorai : 

Nekünk nincs egy arasznyi birtokunk 
Mi az egész hazáért harcolunk 

(Harc lesz talán) 
S Petőfi akkor már forradalmi pontossággal és energiával fogalmazza újra a régi gondo
latot. : 

Küzd a gazdag, de nem a hazáért, 
Védi az a maga gazdagságát... 
Csak a szegény szereti hazáját. 

(A vén zászlótartó) 
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Rokon-célzatú, de egészen más hangszerelésű vers A külföld magyarjaihoz. A 
lírai vallomásnak szélső típusa a Urai átok. Ujabb irodalmunkban e nemben is Petőfi kezdi 
a sort, még csak nem is az úttörők akadozásával, hanem teljes hangerővel: 

Ti fekélyek a hazának testén, 

És ti rablók! 

Amiként ti e szegény hazából 
Magatok száműzitek; 
Vesse úgy ki csontotokat a sir 
S a meny ország lelketek! 

A megszólítottak azok a magyar mágnások, akik külföldön élték fel birtokaik hasznát, akik 
lenézték a hazai életet és lebecsülték a hazai lehetőségeket, akiket abszentisták néven ítélt 
el a korabeli hazafias szellemű politikai közvélemény, s akik között akadt olyan grófi család 
is, amelyik nemcsak ruháit vásárolta külföldön, de szennyesét is Párizsba küldte mosatni. 

Petőfi támad; hangja végletes, megsemmisítő. Horváth János azt írja könyve egy 
helyén, hogy „A külföld magyarfaihoz : a korholó hazafias költemények társa, de sokkal erő-
sebb hangú a megszokottnál; már-már petőfiesen szenvedélyes, szidalmazó, átkozó jelleg." 
(108. 1.) Ami kétségtelenül igaz, különösen a szokatlan hangerő kiemelése. Máshol viszont 
azt írja, hogy ez a vers „még a hagyományos dorgáló hazafiság verse" (335.1.) — ami csak 
annyiban találó, amennyiben A külföld magyarfaihoz tartalmilag nem lépi túl a nemesi prog
resszió koncepcióját, viszont a költemény indulata derekasan meghaladja a „hagyományos 
dorgáló hazafiság" és a korholás reformkori megnyilvánulásait. Annakidején az ifjú Vörös
marty zúdította rá zsenge haragját az „emberekből vért szívó gaz emberek"-re (A pókfi és 
szúnyog, 7821); majd Kölcsey átka sújtott le a rabságot tűrő gyávákra (A szabadsághoz, 182a) 
— de mindennél rokonságosabb Petőfi hangjával a Zrínyi második énekének tónusa. (1838) 
A hazára „kánya, kigyó, féreg egyre támad" •— sa költő a sorsot kérleli: „Taposd el a fajt, 
rút szennyét nememnek;". Itt is honáruló magyar urakról van szó, itt is átkosan keserű 
a nemzetszenny megbélyegzése. De Petőfi átkozódása provokatívabb és személyesebb: jól 
kihangsúlyozott egyes szám első személyben fordul szembe a hazafiatlan mágnásokkal. A vers
szerkezet is ezt a támadó indulatot formázza: a költő azzal kezdi, ami szíve szerinti lényege 
a versnek: az abszentisták példátlanul kemény becsmérlésével. Ehhez még odahangsúlyozza 
a maga átkozódó költőségét is (2. strófa) — íme az első szerkezeti egység. A 3—6. strófa tulaj
donképpen lírai érvelés, a hazafiatlan mágnások bűneinek szenvedélyes felsorolása, illetve 
ráolvasása a bűnősök fejére. A szegény haza. és a gazdag mágnások metaforákkal élénkített 
szembeállítása ennek a második szerkezeti egységnek a gondolati alapmotívuma. A költő 
indulatának emlékezetesen tömör bemutatkozása a vers elején jobban sikerült, mint a gyűlölet 
okainak lírai elemzése: ezt a négy strófát nem érezzük olyan egy-anyagból öntöttnek, mint 
a verskezdő kettőt. A verszáró hetedik strófa értelmileg a második szerkezeti egységből nőtt 
ki, átkozódó hangjával pedig az első szakaszra üt vissza. A verszárás emlékeztet A nemes 
utolsó sorának radikális nyomatékára: sír és menny vesse ki magából csontotokat, lelketeket. 
Az átoknak ezt a befejező passzusát egy hasonlati párhuzamban állítja elénk a költő: „Amiként 
ti e szegény hazából — Magatok száműzitek;" — úgy vessen ki benneteket sír és menny. 
Ha aprólékosan elemezzük a hasonlatot, kiderül, hogy az csak a „távol-kivüllét"-mozzana-
tában felel meg céljának, egyébként a hasonlított elemek jellege és érzet-minősége éppenség
gel nem harmonikus. De a vers egységében, s különösen a verszárás nyomatékos helyzetében 
nem az alkotó elemek pontatlansága hat, hanem a központi gondolat ereje. A hangvétel szo-
katlanságát inkább kiemeli, frappánssá teszi mint tompítja a költemény formája: az ötös és 
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negyedfeles trochaikus sorokat váltogató félrimes szakasz nem tartozott a reformkori líra 
gyakrabban használt strófaszerkezetei közé. 

Ha a Védegyleti dal azt mutatta, hogy a költő elveivel nem állott ellentétben a mozga
lom pártolása, de nem is jelentett számára ihletforrást a védegylet igenlésének középnemesi 
érv-rendszere; ha a Batthányi és Károlyi grófnékhez írott költemény arról tanúskodik, hogy 
egy lelkes demonstráció versre lobbanthatta Petőfit a hazafias arisztokrata-nők dicséretére 
— de csakis a maga különállásának hangsúlyozásával, — akkor a A külföld magyarjaihoz 
intézett lírai átok azt bizonyítja a maga féktelen, szélsőséges, nyers hangjával, hogy a haza-
fiatlan arisztokrácia elítélése olyan pontja volt a mozgalomnak, amellyel a költő fenntartás 
nélkül egyetértett, sőt amely feladatot radikálisan „túl is teljesítette". Ihlet-nélküliség a kon
vencionális védegylet-pártolásban, a nincstelen különállásnak hangsúlyozása és a hazafiatlan 
mágnások elítélésének költői túlteljesítése: ime, ezek azok a szinte reflex-szerű rándulások 
Petőfi „védegyleti" verseiben, amelyekből arra következtethetünk, hogy a költő még ezen 
a politikailag prae plebejus pályaszakaszán sem állott „vegytiszta" nemesi-liberális alapon. 

És a király? Petőfi politikai arculatának talán a legidegenebb vonása a „jó király"-
nak juttatott elismerés 1844 végén, a Védegyleti dal-ban, s még az V. Ferdinánd-ban is, noha 
a dicséret tónusa itt profánul fölényes, plebejus módon vállveregető. Mindehhez hozzáadhat
juk még a János vitéz francia királyát, aki jóindulatával és ügyefogyottságával a versben meg
énekelt V. Ferdinánd rokonának látszik. De akad itt más probléma is. Ismeretes, hogy az 
irodalomtörténészek elsősorban azzal érvelnek A királyok ellen írott költemény 1844-es 
keletkezési dátuma ellen, hogy az ekkoriban írott Petőfi-versek még nem tükröznek 
ilyen francia-szabású radikalizmust.9 Mi is lehetségesnek tartjuk, hogy Petőfi egy-két 
évet tévedett a vers kronológiai helyének kijelölésében, de nem állítjuk ezt teljes 
bizonyossággal, s egyébként is meggyőzőbb érvnek tekintjük A királyok ellen stiláris 
kiütközését az 1844-es verskörnyezetből, mint eszmei unikumvoltát. Eféle versek nyom-
tatásbeli- megjelenését már az ön-cenzúra ís lehetetlenné tette ekkor, — „nem szükség 
megmagyaráznom, miért hevert mindeddig íróasztalomban, annak is a fenekén." — 
írta Petőfi 1848-ban erről a költeményről. Ami azonban elgondolkoztató s Petőfi 
időmeghatározását támogatni látszik: az A királyok ellen első részének királyszemlélete, amely 
némi rokonságot mutat az V. Ferdinánd és János vitéz királyképeivel: 

Tudjuk, hogy játék kell a gyermekeknek; 
Midőn a népek gyermekek valának, 

s Magoknak cifra ragyogó játékszert, 
Bibor karszéket, s koronát csináltak. 
S rányomták ezt egy fajankó fejére, 
S felültetek e fajankót a székre. 

S itt a királyság, ezek a királyok, 
S ők, ahol ülnek, ahol fejők szédül, 
Azt gondolják a kábító magasban, 
Hogy uralkodnak isten kegyelmébül. 
Csalatkozásban éltek, jó királyok, 
Nem uraink, csak bábjaink valátok. 

íme, a vers első két strófája. A „fajankó", „báb", „játékszer"10 és a—fenyegetően akcentuált 
9V. Ö.HORVÁTH JÁNOS i. m. (10. és 515.; TTJRÓCZI TROSTLER JÓZSEF: Petőfi Sándor 

összes művei I—III. (MTA. I. Oszt. Közi. III . K. 389.; FEKETE SÁNDOR: Petőfi, a segéd
szerkesztő. 56—62. (Irodalomtörténeti Füzetek, 20. szám. 1958.) 

10 Ezek a motívumok sem itt jelennek meg először a magyar irodalomban. Vörös
marty Csongor és Tündi-jenek bukott fejedelme kezdi így monológját az V. felvonásban: 
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— „jó királyok" motívum-sorozat kétségtelenül emlékezetünkbe idézi a szabadakarat nélkül 
való, báb-figuraként jellemzett V. Ferdinándot. Igaz, hogy A királyok ellen írott versből tel
jesen hiányzik az V. Ferdinánd-ban megütött bántóan-sértően megbocsájtó alaptónus, — 
ehelyett királypusztító radikalizmussal lep meg a költő. Viszont igaz az is, hogy a későbbi 
— 48-as — király-versekből teljesen hiányzik a „báb-fajankó"-motívum, az egyetlen Dobzse 
László című-'költemény kivételével, amely viszont tökéletesen élethű ábra a pipogya uralko
dóról. Akinek megverselése 1848 júniusában viszont kétségtelenül asszociálja a még uralkodó 
V. Ferdinánd alakját. * 

A királyok ellen Petőfije kikel az „isten kegyelmébül" való uralkodás eszméje ellen. 
Sajnos, még ez sem anakronizmus Magyarországon 1844-ben, amikor Európa haladottabb 
felében az „isten kegyelméből" való uralkodás tagadása már évtizedek óta a politikai 
egyszeregyhez tartozik, s nálunk is beleívódott az értelmesebbek közvéleményébe — 
ugyanakkor, amikor hivatalból makacsul üldözték ezt a felvilágosult eszmét. Már a 30-as 
években is terjesztettek Magyarországon olyan röpiratot, mely a természetjog elvét állította 
szembe az isten kegyelméből való uralkodás elvével és gyakorlatával.11 Táncsicsnak 
1843-ban írt és 1844-ben Lipcsében megjelentetett Sajtószabadságról... című munkája is 
azt hirdeti, hogy „szentnek senkit sem ismerek az emberek közül", s hogy a királyt alá kell 
rendelni a népfelség elvének. Táncsics még monarchikus alapon áll, de felfogása a királyi 
funkcióról inkább a köztársasági elnök szerepét idézi, mintsem a hagyományos ural
kodóét. 12 -Ha mindehhez hozzáadjuk még a felvilágosodás korának búvópatakként 
tovább élö ideológiáit, akkor nagyjából látjuk is azt az ideológiai horizontot, amely alatt 
— akár négy évvel a forradalom előtt is! — megszülethetett Petőfiben az isten kegyeimé-

Gyermek volt a nép, bábok istenei; 
Én fölneveltem őket, báb helyett 
Kitettem a hírt, s bátor fajzatok 
Hagyták el a baromság ólait. 

Nagy nemzetekké serdülő a világ: 
Nyakamra nőttek, s mely nagy tő valék, 
Most földre húztak önnön ágaim. 

11 WERTHEIMER E D E : Magyarország és a forradalmi propaganda. Századok, 1916. 
12 Táncsicsnak ezt a munkáját Lipcsében nyomták, de a címlapra — a rendőrséget 

megtévesztendő — Paris került. Táncsics itt naivan, de nem minden korszerűség híjján 
képzeli el a király szerepét a jövendő köztársaságban: „Mert ha bár oly szerkezetű, s oly 
tökéletes köztársaság alakul is, milyen még senki agyában meg nem született, és csak a sza
badsajtó tartotta fenn magának azt kitalálni, mivel más szomszéd társaságokkal némi vi
szonyban vagyunk, kegyed Uram Király, annak Központján mutató lesz, mert kell egyvala
kinek lenni, ki a szomszéd társaságok biztosait elfogadja. Ha például akár az orosz, akár a 
francia társaság valami ügyben velünk értekezni kíván, s követet küld, az nem mehet falu
ról falura, városrul városra, hogy küldetésének okát minden egyes polgárral közölje. A haza 
közepén tehát lesz egy megbízott, s az a király, de Ő semmit maga nem végez." Egyébként 
a „Sa-jtószabadságrul" példányainak elkobzása után sem volt különösebben nehéz Táncsics 
művének a terjesztése. Maga Táncsics írja le az Életpályám-ban, hogy egyrészt a könyv
árusoknál rejtve maradt példányokból adtak a megbízható embereknek, másrészt Táncsics 
Pozsonyba ment, s ott — személyét titokban tartva — az országgyűlés minden egyes 
tagjának eljuttatott egy példányt. ' 

Az akkori cenzurális viszonyok között magának a „köztársaság" szónak helyeslő 
kiejtése is tilalmas tett volt. Amikor az Athenaeum 1838-as évfolyamában megjelent SCHEEL-
LER: A föld öt részének characteristicája című leírása (NAGY EI^EK fordításában), amelyben 
a szerző dicsérőleg említi az amerikai „republicanismus alakiát", s hogy „Amerika az egye
düluralkodás nélküli képviselői rendszert vévé fel alapjául",} s kijelenti, hogy a demokrácia 
tekintetében „Amerika jelenleg a világ iskolája..." (42. sz.) — akkor a rendőri jelentések 
nyomatékosan megrótták a pesti cenzúra enyheségét, mivel a „monarchikus elvvel ellen
kező" nézeteket engedett megjelenni. (Ld. KOSA JÁNOS: AZ Athenaeum és a bécsi rendőrség. 
IT. 1942.) 
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bői való királyság elvének a kritikája. Mindezt természetesen csak lehetőség: a röpiratok 
illegálisan terjedtek, Táncsics munkáját lefoglalta a rendőrség, s csak néhány példány 
siklott keresztül a drasztikus ellenőrzés hálóján; nincs közvetlen bizonyítékunk arról, 
hogy Petőfi bármelyiket is " olvasta volna. Azt viszont tudjuk, hogy 1844-ben már 
ismerte, sőt állandóan magával hordozta Béranger verseinek gyűjteményes kiadását, 
amelynek már a második kötetében találhatott olyan költeményt, amelyben francia mestere 
kíméletlen gúnnyal tépázza meg az isten kegyelméből való uralkodás elvét. (Le bon Dieu.)13 

Ebben a háromkötetes műben egyébként nemcsak a költemények, hanem az előszó is támaszt
hatott Petőfiben anti-monarchikus kételyeket. Hogy a franciául ekkor már úgy-ahogy olvasó 
költő az első kötetek nem-politikai jellegű verseit studirozta volna — ahogy az a Petőfi-iro
dalomban szerepel — és későbbre hagyta a harmadik kötet politikai verseinek megismerését,14 

— ezt kötve hisszük. Inkább az a valószínű, hogy Petőfi mohósága előbb követelte meg a 
politikai versek ismeretét, mint a másneműekét, — csak a bordalíró Béranger hatását Pető
fire korábban jelezhették a sajtóban megjelenő versek, mint a politikusét, mivel ez utóbbi 
csakis illegálisan érvényesülhetett az akkori Magyarországon. De tegyük fel, hogy Petőfi 
ekkor még nem olvasta el a politikai verseket, amelyeknek nyomait egyébként az első és 
második kötetben is megtalálni. De a Béranger-kötet előszavát nyilván olvasta: Horváth 
János is feltételes mód nélkül állítja, hogy ennek az előszónak népiesség-programja hatott 
a korabeli magyar irodalmi mozgalmakra, s Béranger könyve megvolt Petőfi tulajdonában. 
(i. m. 69. 1.) Annyi monarchizmust már igazán nem tételezhetünk fel Petőfiről, hogy az elő
szó olvasása közben az agyalágyult király iránti lojalitásból kihagyja az óvatosan fogalma
zott, de a király ellen hangoló passzusokat, — csakúgy, mint a versek közül a királyellenes 
költeményeket. Mert erre lett volna szükség ahhoz, hogy 1844-ben védve legyen a Béranger 
oldaláról jövő királyellenes hatásoktól. S akkor még nem is vettük számításba azokat a hatá
sokat, amelyek Schiller és Heine s korlátozott mértékben, Victor Hugo felől érhették a költőt! 

Az V. Ferdinándhoz intézett költői sajnálkozás kétségtelenül elüt minden addigi magyar 
király-vers tónusától. Nem tudjuk, hogy Petőfi sajtóbeli közlésre szánta-e frivol művét, vagy 
sem, annyi azonban bizonyos, hogy ez a költemény az akkori cenzúrai viszonyok között nem 
jelenhetett meg. Tulajdonképpen nem is politikai király-szemléletével üt el a vers a korabeli 
ellenzéki felfogástól, hanem a király személyének profánul-fölényes kezelésével. A költemény
nek ez a gondolata: 

18 Ezt olvassuk a költeményben: 
Que font ces nains si bien parés 
Sur des trônes à clous dorés? 
Le front huile, l'humeur altière, 
Ces chefs de votre fourmilière 
Disent que j'ai béni leurs droits, 
Et que par ma grâce ils sont rois. 
Si C est par moi qu'ils régnent de la sorte 
Il veux, mes enfants, que le diable m'emporte, 
Il veux bien que le diable m'emporte. 

14 „először Bérangerban is tőként a bordalköltő ragadja meg, hiszen az előtte meg
jelent magyar fordítások is ezt az oldalát domborították ki, s Béranger összes költeményei
nek első kötetei is ezt, az ifjú bohémet mutatták meg neki" (MÜLLER LIPÓT: Petőfi politikai 
költészete és Béranger — Eötvös-Füzetek III. 1924. 29.) A jegyzetben pedig: „A »nouvelle 
science« költeményeit főként az utolsó kötet tartalmazza. Ezeket valószínűleg csak később 
olvasta a költő" (uo.) Amihez csak annyit fűzünk még hozzá, hogy már az első és második 
kötetben is találhatók olyan költemények, amelyek közvetve-közvetlenül mállasztották a 
királyi tekintélyt. A maga indirekt módján még a kötet-nyitó Le roi d'Yvetot is. Az első két 
kötet egyébként bővelkedik politikai érdetű chansonokban és másnemű lírai versekben, — 
példaként említjük a következőket: Na république; Plus de politique; La censeur; Le bon Pape; 
Les souvenirs du peuple; Le bon dieu; Le poète de cour; stb. 
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Megtennél te mindent 
A magyar javára; 
Csakhogy titkos önkény 
Korlátokba zárja. 

— voltaképpen annak a nagyhagyományú hiedelemnek a versbe szedése, mely szerint az 
uralkodó jóságos, csak a tanácsosai ellenségei a magyarnak. Adott esetben elsősorban Met
ternich, — kinek „utált, nyügző kémrendszere tőlünk —: Rendűié annyira meg, hogy nyaka 
végre kitört!... "— írta a pozsonyi szép napokra emlékezve, némi túlzással, Kolmár József. 
De ha az idézett Petőfi-strófát nem az összefüggésekből kiemelve, hanem azok között értel
mezzük, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a vers lényege nem a konvencionális királypárti taná-
csos-ellenesség, hanem a császári tekintély kedélyes detronizálása. A szóban forgó strófa előtti 
verskezdő szakasz így hangzik: 

Igaz-e, királyom, 
Amit mondogatnak? 
Nálad híre sincs a 
Szabadakaratnak. 

Ez pedig nem a tanácsosok bírálata, hanem nyílt kimondása annak, amiről az egész ország 
suttogott: a király gyengeakaratú, sőt— amit Petőfi tónusa is csak sejtet — gyengeelméjű. 
Alább pedig a vaskosabb profanizálástól sem riad vissza Petőfi: ahogy Ferdinánd magánéletét « 
ecseteli, abban már előbbrevaló a sértő sajnálkozással megpödört gúny, mint a hagyományos 
tanácsnok-bírálat: 

S nemcsak közdolgokban 
Vagy te korlátozva; 
E gyalázatos kény 
Elhat ten lakodba. 

Ami örömödnek 
Volna kútforrása, * 
Elzárják előled, 
Hogy szemed ne lássa. 

Aztán nyílt leleplezése következik a, korábban felemlített „titkos önkény"-nek: a király tulaj
don szolgájának rabja, „szolgádnak királyom, — Ki sajátod lopja! —" — ami éppenséggel 
célzásnak is tekinthető a királyné és a „szolga" kapcsolataira. így pedig pompásan illeszkedik 
bele a tutyi-mutyi császár képe Petőfi zsánerképeinek sorozatába, az Ambrus gazdák és az 
„öreg úr"-ak mellé. Rokonával, a János viíéz-beli francia királlyal együtt. A költeményt záró 
sajnálkozás („Ha ez így van: sorsod — Szivemből sajnálom".) és a legényes finálé („Ügy 
nézz a szemembe, — Jó öreg királyom") nem harci kürtszavak, hanem egy gúnykép stílusos, 
vállonveregető végakkordjai. 

Mintha egy közel három év előtti műfordítását akarta volna „jóvátenni" Petőfi ezzel 
a költeményével. Claudius Pórnak eMi dalá-ról van szó. A pápai diák annakidején derekasan 
magyarította a loyális szellemű, helyenként Orczyra emlékeztető német pap-költő versét, 
bele is másolták a fordítást a Képző Társaság Érdemkönyvébe. Később megjelent a Tavasz 
c. zsebkönyvben is (1845), több más verssel együtt, A. B. monogrammal. Szinte szatirikusán 
cseng a mai fülben az a póri gutgesinntség, amellyel ebben a versben a parasztok vélekednek 
a királyról. Nem is szólva a paraszti megelégedettségnek idillien derűs, önleleplezően hamis 
rajzáról. A Claudius-vers király-strófáinak hangvétele kétségtelenül rokonian cseng az V. Fer
dinánd tónusával: 
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Sokat tálalnak a királynak, 
Ö, amint hirelik, 
Mindennap sültet, meg lepényt, meg 
Pástétomot eszik. 

S egy ember van mellé rendelve, 
Más dolga nincs neki, 
Asztalneműjét rendezi csak, 
S szolgálatát teszi.. 

Van ebben a szemléletben valami mesterkélten naiv népiesség: az „amint hirelik" előadó-
attitűd s a jólét primitív szemléletű rajza erre vallanak. A Petőfi-vers modorában is jelen van 
az „Amit mondogatnak", „Ha ez így van" népies gesztusa, s a király állapotának rajzából 
sem hiányzik egyfajta egyszerűsítő naivitás. Ám itt a kifejezés funkciója éppen ellenkező, 
mint a Claudius-versben: a naiv hangszerelés játékossága csak fokozza a királyi tekintélyrom
bolás hatását. Meg kell még említenünk azt is, hogy ezt az 1844-es, Petőfire annyira jellemző 
„átmeneti" királyellenességet csak egyfelől indokolja a népben s — mutatis mutandis — 
a haladó nemességben is élő hagyományos loyalitás. Másfelől a francia helyzet segít megér
tetni ezt az ellentmondásos király-szemléletet, ahol is az 1830-as polgári forradalom után 
monarchikus formákkal kereszteződött a liberális progresszió, mégha ez a monarchizmus 
polgár- királyságot jelentett is. A radikális ellenzék s a polgár-király között aztán hamaro
san jelentkeztek az ellentétek. A francia viszonyokról a sajtó hézagos hírszolgálata mellett 
nemcsak Béranger könyvének előszavából, hanem kedves magyar regényéből, Eötvös 
Karthauziéból is tájékozódhatott Petőfi. 

Mindezt látva, elmondhatjuk, hogy ha a monarchikus államformát nem is, de a monar
chia tekintélyét alaposan megtépázza ez a költemény, amelyet — óvatos fogalmazással — 
méltán tekinthetünk a profanizálódó király-szemlélet bizonyítékának. Ha pedig kevésbé 
óvatosan mérjük ki szavainkat, akkor azt mondjuk, hogy a nagyjából egyidős Védegyleti dal 
és V. Ferdinánd^ című költemények közül ez az utóbbi tükrözi hívebben Petőfi felfogását az 
uralkodóról, míg az előbbi költemény zárószakaszával együtt amolyan penzum-vers, nemcsak 
művészi, de politikai értelmében is a szónak. 

Az V. Ferdinándról írott költemény nem puszta tollgyakorlat volt, nem amolyan ma
gánhasználatra szánt politikai frivolkodás, hanem kéziratban terjedő hangulatjelzője és élesz
tője a készülődő fiatal Magyarországnak. Petőfi beírta ezt a verset Neumann Károly-füzetébe, 
Neumann híven megőrizte azt, s 1880-ban nyomtatásban is megjelentette. Azt is tudjuk, 
hogy Pákh Albert is jól ismerte a költeményt, s nyilván Petőfi is, Neumann is, Pákh is ter
jesztette az ízes sorokat megbízható barátok között. Nyilván tudott a versről a pilvaxisták 
java, — s nem telt el másfél esztendő, hogy V. Ferdinánd levélben intette szigorúbb figyelemre 
Majláth grófot a Pilvax-béliek renitens magatartása miatt. „Értésemre jutott, hogy Pesten 
a Pilvax-féle kávéházban négy-öt fiatal ember »Táblabírák« néven szítja az ifjúság min
den mozgalmát, melyet a rend korlátai között tartani az ön személyzetének volna feladata. 
Megbízom önt, hogy kutassa behatóan a dolog mibenlétét s a fennálló bajok megszüntetése 
végett egész eréllyel járjon el." — kezdődik a császár által aláírt, nyilván Metternichtől su
gallt levél.15 Petőfi 1844 végén írott verse és az 1846. március 17-én kelt királyi leírat között 
valószínűleg semmiféle közvetlen kapcsolat nem állott fenn. De nyilván volt szellemi kapcso
lat a vers és a Pilvax-béliek gondolkodásmódja között, s így aligha lepődhetünk meg a királyi 
leirat szövegén. 

16 A Magyar Salon közleménye nyomán újra közölte a Pesti Napló 1891/147. számában. 
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Petőfi verse kétségtelenül disszonáns hang a korabeli magyar lírában is. Nemcsak 
Sujánszkynak Petőfihez írott verse és 1844-ben megjelent „vallási és hazafiúi" Költeményei 
dicsőítik fenntartás nélkül az uralkodót, de őt köszöntik Vörösmarty, Garay és Bajza versei is. 
Petőfi úgyszólván egyedül áll ekkor merész, király-ellenes tiszteletlenségével. Tudjuk, hogy 
az effajta tónus sem a politikában, sem az irodalomban nem jelentkezhetett nyilvánosan, 
a biztos megtorlás következményei nélkül. Ám ennek ellenére sem valószínű, hogy irodalmi 
értékű királyellenes megnyilatkozások tömege halt volna el az irodalmi felszín alatt, hiszen 
ekkor még általánosnak tekinthető a monarchikus hit, s a liberális ellenzék még a Kossuth-i 
koncepcióban sem fordult szembe a dinasztiával. Igaz, a reformkor irodalmán végigvonul 
a zsarnok-ellenesség, gondoljunk például Kisfaludy Károly, Kölcsey, Szentiváni Mihály,16 

Kerényi Frigyes verseire, vagy Vörösmarty ifjúkori királyellenes hangjára (A farkas), 
vagy Vörösmarty és Garay történeti tárgyú király-ellenes drámáira, illetve balladáira, Teleki 
László Kegyencére, vagy Jósika Abü/zjára, vagy Vajda Péter erkölcsi beszédeinek egyik-másik 
gondolatára... De a reformkori zsarnok-ellenesség többnyire absztrakt megfogalmazásban 
jelentkezett, s amint— történelmi mezbe öltöztetve akár— konkretizálni kezdték a gondola
tot, a mű fennakadt a cenzúra hálóján. A személytől személyhez intézett s aktuális érdekű 
királyellenesség Petőfi versében kezdi el irodalmi pályafutását. Halott királyokat, allegorikusán 
megjelenített fejedelmeket őelőtte is elátkozott és megszentségtelenített már a XIX. század 
magyar irodalma. De élő királyba Petőfi lőtt először nyilat. Most még csak a nimbuszába. 
Később a királyi hatalom alapelveibe is. 

* 

Az V. Ferdinándhoz ífott költeménynek lelki és ízlésbeli rokona a Legenda. Időben is 
közel esnek egymáshoz; Petőfi 1844. október 20-ka táján küldi el Dömök Eleknek ezt a profán 
művet, azzal a megjegyzéssel, hogy „Tegnap írtam egy verset . . . " A költői szemlélet itt is 
népi humort tükröz; a vaskosabb plebejus anekdotázás kedélyes tónusában adja elő Petőfi 
ezt az ízes „legendát". A költemény tehát egy műfaj persziflázsa is, mégpedig olyan műfajé, 
amelyet éppen a 40-es évek elején kezdett reaktiválni az Őrangyal című vallásos almanach.17 

16 Szentivánitól A vértanú és A kor fia című költemény a Remény c. zsebkönyv 1840. 
évi kötetében jelentek meg. Valószínű, hogy Petőfi ismerte ezt a kolozsvári kiadványt. 

17 Petőfit fel is kérte Tarkányi Béla, hogy írna „legendát" a Sujánszky-szerkesztette 
évkönyv számára, s Petőfi tett is valamiféle ígéretet, mert ezév április 28-án igyen írt Tar
kanyinak: „igazat szólva, meg is akartalak lepni mingyárt első levelemben a . . . legendával 
De minthogy ez ideig az ihletés semmikép sem lepett meg, a fent említett dologgal én sem 
lephettelek meg tégedet. És, barátom, őszinte nyíltsággal szólva, aligha lesz valami már a 
legendából. Bizony isten, annyit törtem rajta fejemet, hogy no! és csak egy kukkot se tud
tam összeeszkábálni... azaz hazudok, mintegy negyven sor meg van biz abból, de itt aztán 
a ne tovább!" Nem valószínű, hogy az itt említett negyven sort toldotta meg októberben 
négy sorral, s küldötte el mint „tegnap írtam" verset Dömök Eleknek. Lehetséges, hogy Petőfi 
valóban belekezdett valamilyen legenda megírásába, — talán az egri kispapok körében 
töltött szép napok emlékeitől fűtve. Ám az is lehet, hogy az áprilisi verstöredék A pokol titkai 
című hosszabb költemény része volt, amelynek csak címét ismerjük (P. D. L. 1844. okt. 20. 
és Vahot Imre Emlékirataiból.), de nem tudjuk, hogy csak tervezte megírását, vagy meg is 
írta azt Petőfi, avagy csak részletek megírásáig jutott el. Ebben a művében is lehetettek pap
ellenes részletek .bár a mű — Vahot szavai szerint — elsősorban a cenzorok ellen irányult. 
Földessy Gyula hihetőnek tetsző „gyanúja" szerint Petőfi válaszul írta a Legendát Sujánszky
nak Petőfihez c. versére, mely a Honderű október 19. számában jelent meg, s mely szerint 
Petőfi szívében „tiszta láng" ég „a király, szabad hon, Istenért" ! (Nyugat, 1923.) Sőt Sujánszky 
még azt is feltételezi Petőfiről (s ennek valóban provokációs íze van — lásd Irodalomtörténeti 
Füzetek, 20. szám, 59. old.), hogy ha akadna valaki a „társivók között", aki nem hevül e 
szentháromságért, a „telt pohárt földhöz" hajítaná. (A Legendá-ról ld. még HATVÁNY i. m. 
II. k. 378. és 392.) Az Őrangyal c. almanachról ld. BBISITS FBIGYES: A XIX. század első fele. 
323—329. (Megj. 1939.) 
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A költemény a papi tekintélyt tépázza meg, hiszen tudomást szerzünk benne a bujálkodó 
istenszolgájáról, s arról is, hogy a pokolnak több mint fele „pappal van tele"., Minderről 
autentikus személytől értesülünk: magától az úristentől. Tévednénk azonban, ha a Legendá
ban csupán pap-bosszantást látnánk. A költemény vulgarizmusa nem kíméli se Szent Pétert, 
se az istent; Petőfi leszállítja trónjaikról az égi nagyságokat, s amúgy népi módra láttatja 
őket — hasonlóan ahhoz, ahogy a János-vitéz-ben a népi képzetekhez asszimilálta a király 
figuráját vagy Tündérország bejáratát.18 Péternek s főként az Űrnak plebejus asszimilációja 
hökkenetes szentségtörés. Csak el kell képzelni Petőfi leírása nyomán az álmában megzavart, 
bosszankodó istent („Az ember még csak nem is alhatik"), amint felkel az ágyról, gyertyát 
gyufUat, felöltözik, aztán „hallja kend"-de\ ébresztgeti a szeszes álomba merült Pétert, sőt 
káromkodik is a konok alvó láttán („mennykő üssön beléd") — hogy tisztában legyünk vele: 
profán, derék, istentelen paraszt-isten ez, nem a templomi. Ügy megüli ez a hulló csillagot, 
mint János vitéz a griff madarat, s úgy felkapaszkodik a bűnt-mutató ablakhoz, mintha A helység 
kalapácsá-nak világából szalajtották volna oda. Figyeljük csak az emberszabású mozdula
tokat: miután benézett az ablakon, leereszkedett, s „Igen furcsán csóválá meg fejét", majd pedig 
ilyen szavakba öntötte sóhaját: „Biz e,fiam, kuruc-história!" Ember ez, nem isten, méghozzá 
rokonszenves ember; kedves, anekdotikus figura, akinek abban áll erénye, hogy nem azonos 
hagyományos önmagával. Egyfajta naiv-népi „atheizmust" sugároz ez a „legenda". Petőfi 
nem az ismeretelméleti mélységekben tépázza meg az istenhit gyökereit, hanem az ábrázolásban 
vetkőzteti ki lényegéből és formájából a mennyek urát. A fesztelenség és kedély, valamint 
az epikus-anekdotikus előadás érdekeit szolgálják a párosával rímelő Ötös-jambikus sorok is; 
ez a versforma Petőfi lírájában már a Legenda előtt is a fesztelen közlékenységnek, újszerű 
természetességnek az érzékeltetője. A Kerényi Frigyeshez, István öcsémhez, Kedves vendégek 
formája ez, s rímtelen változatával a Levél egy színész barátomhoz című költeményben talál
kozunk.19 ( 

A Legenda természetesen nem jelenhetett meg nyomtatásban. De Petőfi nemcsak 
Dömök Eleknek küldte meg ez ta szentségtelen szerzeményt, hanem Bankos Károlynak is, 
s a v e r s kéziratban meglehetősen elterjedt, „néhol A pap cím alatt is"—tájékoztat Havas 
Adolf. A Legenda a néhány héttel később keletkezett Ferdinánd-verssel együtt Petőfi baráti 
használatra szánt tiltakozása is lehetett a neki tulajdonított — isten és király-tisztelet ellen. 
Lehet, hogy a Legenda nem a Petőfihez intézett Sujánszky-versre volt azonnali válasz. De két
ségtelenül válasz ez a vers— legalábbis funkcionálisan— az istent és királyt éltető poétáknak, 
s a Honderű és a Nemzeti Újság újdonászainak, kik a vallástalanság térhódítása miatt aggodal
maskodtak. Császár * Ferenc 1843-ban eképpen szabja meg irodalmi programját: 

Isten, és hon, és király legyen 
Mi jelszavunk:- e három kis, de szent szó! 
Ne féld csoportját törpe gunyolóknak, 
Kik hont imádnak csak, s kiknek sem Isten 
Nem kell, sem az, kit fölkentek királyul. 

18 Az égi hatalmasságokkal és földi helytartóikkal való fesztelen bánásmódra Béran-
gertől is nyerhetett biztatást Petőfi. A már 18,44-ben birtokában levő Béranger-kötetben 
több olyan költemény található, melyekben a francia költő „humanizálja" az égieket s egy
házi nagyságokat (pl. Les clefs du Paradis; Le bon Dieu; Le mariage du pape; stb.). 

19 Ennek a versformának első előfordulása Petőfinél még más jellegű hangulattal öt
vöződik (Hazámban). Négysoros strófákra tagoltan a Furfangos borivó-ban is találkozunk 
párosával rimelő, ötös-jambikus sorokkal, s a Csokonai című költői anekdota strófaszerkeze
tének egyik ízét — az első két sort — is ez a forma teszi. 

20 Ld. HATVÁNY i. m. II. 378. 
21 Idézi FARKAS GYULA: A „Fiatal Magyarország kora" c. munkájában (138. 1.). 
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Ugyanez a Császár Ferenc két esztendő múlva Petőfit vádolja erkölcstelenséggel a János vitéz 
egyik-másik kitétele miatt („azt a bátor szented!"; „Megállj, a hitedet!"). Sujánszkynak 1844-
ben megjelent kötete egész sor olyan programverset tartalmaz, amelyeknek célkitűzése azonos 
a Császár Ferencével. A legpregnánsabb a Varázsszavak című: 

Három az, miért szivemnek 
Minden lángja fellobog, 

S arcomon hajnal sugárként 
A nemesb kéj felragyog. 

És e három egy füzérben: 
Isten, a hon és király. 

Üdve, vágya a magyarnak 
E szent háromságban áll. 

Ezt ismerve, világosabban látjuk a Legenda és az V. Ferdinánd helyét és szerepét a korabeli 
irodalomban. Két „nemzet" volt akkor a magyar nemzeíben, s Petőfi nemzetének nem a 
király- és istentisztelet volt az „üdve, vágya".22 

A Védegyleti dal s a Batthányi és Károlyi grófnék mellett a Mért nem születtem ezer év 
előtt ? című költeményt is szokás volt érvként emlegetni Petőfi reformkori szabású liberalizmusa 
mellett. Ha végigtekintünk a versmotívumokon, s látjuk Árpád daliát, halljuk Lehel kürtjét 
és a hadvész zaját, magunk elé képzeljük a párducbőrön heverő énekest, s elbuslakodunlcazon, 
hogy a költő „henyélő század gyermeke" — akkor óhatatlanul a 20-as évek Vörösmartyja 
ötlik emlékezetünkbe, s azoknak a költőknek tisztes csapatja, akik az ő nyomdokaiba lépve 
hirdették a párducbőrös liberalizmust. Petőfi versének tehát mind tárgyi motívumai (a hon
foglaló ősök életéből vettek), mind pedig alapvetőnek látszó eszmei közlése (a dicső múlt szembe
állítása a henyélő jelennel) indokolják ezt a rokonítást. Sőt: a vers stílusának színe is közelebb 
áll a Zalán-i nyelvkörnyezethez s Petőfi egyik-másik zsengéjéhez, mint az 1844 végi vers
termés stílusállapotához. Még a szoros, keresztrímes megoldás is elüt az általa ekkor használt 
lazább rímképletektőjt Az ilyen kifejezések, mint „rivalgó kürt", „vadul kavargó örvény", 
s különösen a nyelvújításban kedvelt, s Vörösmarty s a pályakezdő Petőfi által is gyakran 
használt szó összevonások („vérkedvelő", „ütközetmoraj", „rabbilincs") alkalmazása igazol
hatják a fenti állítást. Ennek alapján pedig jogosultnak tetszik az a vélemény is, amely Petőfi
vel szemben Berecz Károly ellenversének juttatja a haladottabb politikai szemléletnek járó 
pálmát. Jobb hogy születtem ezredév után — így hangzik Berecz versének polemikus címe,23 

s nem minden költői készség híján leckézteti barátilag Petőfit: 

22 Jellemző adalékok a kor szellemi arculatához a különféle sajtómegnyilatkozások 
a vallástalanság ellen. PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR „Jósika Miklós regényeiről s a regény-
Ír odalomrul általában" című írásában ezt olvassuk: „Vallástalanság, mely kétkedéssel kezdődve 
hitetlenséggé aljasul, kezdi fölütni olykor hydrafejét ez ifjú nemzedék gyügyögéseiben. Val-
lástaíanság, mely maga után hozza a féketlenséget, a demoralisatiók s illoyalítások minden 
nemeit." (Honderű, 1843. szept. 2.) Nádaskay Lajos amiatt sopánkodik, hogy „nálunk a 
vallásköltészet nem csak hogy máig sem virágzik, de még csak csecsemő állapotából is alig 
bír kiemelkedni" (Honderű, 1844. július 6.)' A klerikális Nemzeti Újság lelkesen köszönti Su-
jánszky Antal vallásos költeményeit, de csüggedten állapítja meg, hogy a „vallástalanság 
korunk főbélyege, — a magyaré — fájdalmas igazság! — minden korban az volt!" (1844. 
II. 4. sz.) 

23 Petőfi verse 1845. január 5-én jelent meg a Pesti Divatlapban. Berecz költeménye 
az Életképekben jött ki, február 8-án. 
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A küzdelem, mely mostan szárnyra kelt, 
Nem szebb s nemesb-e, mint a múltba volt? 
Zászlónk fehér, s mi rajta irvá"Van: 
Arany betű az és nem barna folt. 

A harci kürt, mely küzdelemre int, 
Szellemtusára hivja bajnokit; 
S nem dalnok az, ki dalra nem hevül, 
Megzengeni a kor küzdelmeit. 

Jobb, hogy születtem ezredév után, 
Bölcsődalom hogy nem volt harczene; 
Nyugodjatok, ti durva századok, 
Velünk a jog, s szabadság istene ! 

Szép és korszerű az, amit Berecz vall és ír. Mégis Petőfié a nagyobb igazság. Nemcsak a költői, 
hanem a politikai igazság is24 Ha Petőfi versének tárgyi és eszmei motívumait nem izoláltan 
vizsgáljuk, hanem összefüggésben a költemény lírai alapállásával, azzal a költői mozdulattal, 
amely mindezeket a motívumokat összemarkolja és értelmessé teszi — akkor tüstént meg-
világlik, hogy a vers nem konvencionális hőskor-nosztalgia, nem a múlt és jelen reformkori 
szembeállításának sematikus lenyomata —, hanem egy új indulat költői kifejezése. Nem a 
„régi dicsőségünk, hol késel?" aggodalma szólal meg ebben a versben, nem is Kölcsey és 
Kisfaludy Károly jelent-hevítő múlt-idézése (Rákos-motívum!), hanem elsősorban Petőfi 
kiábrándultsága a maga korának lehetőségeiből, Petőfi elégedetlensége a maga korának cam-
mogásával — az 1843/44-es országgyűlés után, s végül Petőfinek a vers hegyibe sűrített 
dühe-bosszúsága a cenzúra hóhérkodása miatt.25 Ebben tér el ez a költemény az Egri hangok
tól is, amelynek múlt-jelen szembesítése („tettvirágos tavasz"— „gyáva tespedés") még erősen 
emlékekzet a reformkori képletre. Petőfi verse komor, pesszimisztikus. A Bereczé derűs, biza
kodó. Mégis: Petőfi sötét indulata pontosabb valóság-látásból fakadj mint a Pozsonyból 
Pestre érkező Bereczé. Berecz derűje: átlag-liberális hangulat, történelmileg indokolatlan 
elégedettség. Petőfi keserűsége: a türelmetlen és szabadságában korlátozott ember lázadó 
indulata. Az sem érdektelen, hogy Petőfi multeszménye a harcos, cselekvő korszak, benne Lehel
lel, kit már korábban is megénekelt, s ki későbben is megihleti majd. Lehel úgyszólván állandó 
eszménye Petőfinek, 1842-től elkíséri egészen 1848-ig — aligha tekinthető hát puszta nemesi
liberális rekvizitumnak. Ami pedig Petőfi múltbavágyásának elsődleges értelme, azaz a cse
lekvés, küzdelem kivánása, arról pontos felvilágosítást ad maga a költő, 1845-ös Úti jegyzetei
ben, alighanem visszacélozva Berecz költeményére: „Egy kis órányira Eperjestől szomorkodik 
Sáros romja, Rákóczi egykori fészke. Voltam rajta. Dehogy mulasztanám el: valami romot 
megtekinteni, ha csak szerét ejthetem. Oly jól esik ott szinom a dicső lovagkor levegőjét, 
melyben születnem kellett volna igazság szerint. Én a tollat meglehetősen forgatom, de ugy érzem, 
nagyobb hivatásom lett volna, a kardviselésre, mire, fájdalom, későn születtem."26 (Kiemelés 
tőlem. P. P.) 

24 A vers ilyen értelmezéséről ld. Irodalomtörténeti Füzetek 20. sz. 66—67. 
25 A Berecczel való nézeteltérésnek erre a vonatkozására Fekete Sándor utal í. m. 

(Irodalomtörténeti Füzetek 20. sz.) 
26 Ekkortájt írt Petőfi egy költeményt a cenzorokról, Gondolotim bakóihoz címen, a 

vers kiadását azonban Vahot Imre megakadályozta, s Petőfi a kézirattal pipára gyújtott 
(Ferenczi i. m. II. k. 86.) A cenzor -bakó asszociációt nem Petőfi írta le először. Már Táncsics 
Sajtószabadságról... című munkájában együtt találjuk a kettőt. A nyolcadik fejezet 5. pontja 
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Petőfi nemcsak az Üti jegyzetekben, hanem lírájában is megvédi a maga álláspontját 
a Berecz-féle derék derűvel szemben. Decemberben kelt honfi-gondos versei kivétel nélkül 
borús szemlélet szülöttei, s az 1845-ös esztendőt polemikus eltökéltséggel nyitja, megvédel
mezve a maga keserűségének létjogát: 

Oh ne mondjátok nekem, hogy 
Hajnallik hazánk felett! 
Látom én: az Ő számára 
Sző a sors szemfödelet. 
S kérni istent nem merem, hogy . * 
Nemzetem gyógyítsa fel, 

' Mert e nemzet, elhigyétek, 
Életet nem érdemel. 

(A magyar nemzet)™ 

Ebben a versben is- ott halljuk, a Mért nem születtem ezer év előtt-ben pedig különösen felerősödve, 
a reformkori liberális líra hangját. De igazában olyan reformkori hangokra emlékeztetnek 
ezek a versek, amelyek a végsőkig feszülő nyugtalanság és elégedetlenség indulataiból csaptak 
fél. Kölcsey remekére gondolunk, a Zrínyi dalára, vagy Vörösmartynak a Szózattal kezdődő 
s a nemesi liberalizmus drámai válságát sejttető komor-önemésztő hangvételére. Ez a hang, 
ez a múltszemlélet a közvetlen előzménye Petőfi költeményének, s nem az 1843—44-es divat
lapokat elárasztó történeti tárgyú balladák és költői elbeszélések — Tarkányi Béla, Barna 
Ignácz, vagy akár Czuczor Gergely, Vachott Sándor és Samarjay tollából. Ennek az epikus 
költészetnek témaköre — Kinizsi, Bánk, Toldi, Pusztaszer stb. — kétségtelenül jelentős 
aktualitású, de Petőfi nem témáért fordult a múlthoz, hanem indulatait láttatta élesebben 
tűnt idők fényei mellett. 

Petőfi verse nemcsak a Berecz-hírdette derűs-liberális-polgárosult, sőt a liberalizálódás 
mértékét túl is becsülő szemléletmóddal állott szemben. Berecz költeménye Petőfi Mért nem 
születtem ezer év előtt ?-je után jelent meg. Viszont Petőfi verse előtt jelent meg a Pesti Divat
lapban Garay János 1844 című költeménye, kétizben is, mivel az első közlés „hibásan rendez
tetvén el", „zavaros, homályos értelmű vala", s ezért az egész verset újra közölték a következő 
számban.29 Garay is nosztalgiával tekint „a hősi tettek "letűnt „dicső kor"-a felé, Garay is 
keserűen szól a maga koráról. De Garay múltja az ókor hellén derűjét idézi emlékezetünkbe, ami
kor „Minden berekben isten,— Folyókban szellem élt"; a „Költészet hajnala" volt ez az áhított 

a „Bakók, Censorok" sorsát mérlegeli az elkövetkezendő sajtószabadság esetén. Petőfit 
saját szerkesztőségi tapasztalatai mellett nyilván a politikai, közhangulat is sarkallta a cen
zorok ellen. Az 1843—44-es országgyűlésen is szerepelt a sajtószabadság kérdése, több megye 
adta követi utasításba a cenzúra elleni protestálást. A liberalizmusnak általában program
pontja volt nálunk a sajtószabadság követelése. (A korabeli sajtóviszonyokról és a cenzúra 
elleni harcról Id. Both Ödön: Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte. — A sajtószabadság problé
mája Magyarországon a reformkorban, -r- Megj. 1956. Szeged.) Emellett valószínűleg, hatott 
Petőfire Béranger is, akinek összes művei között nyilván ismerte már a cenzorról, illetve 
a cenzúráról szóló költeményeket, s talán olvasta a tulajdonában levő Oeuvres Completes-
beli „párbeszédet" is a cenzor és a költő között («Conversation entre mon censeur et moi»), 
amely a versek előtt, az előszó és a jegyzet után található,— természetesen az első kötetben. 

27 Ez a költemény Berecz verse után öt nappal, 1845. február 13-án jelent meg a PDL-
ban. Nem tudjuk, hogy Petőfi már kéziratban olvasta-e Berecz ellenversét; -— mindenesetre 
A magyar nemzet megjelenése polemikus gesztusként hat. 28 Garay verse a Pesti Divatlap 1844. évfolyamában jelent meg, augusztus ötödik heté
ben, illetve szeptember első hetében. Garay Összes Munkáiban ez a költemény Az aranykor 
címet kapta. (I. k.) 
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múlt— szemben a jelennel, mikor a folyókat nimfák helyett gőzhajók hasítják, a „bűvarázst" 
eltörli a „kandi tudomány", amikor „uj hatalom lőn úrrá — az észnek istene", amikor 
„Emberbül is követ gyúr— Ez uj kor angyala!"29 Garay literátor-szenvelgése az átlagliberaliz
mushoz képest is avittas szemléletmód, (amit egyébként Garay hamarosan megváltoztat). 
Petőfi politikai indulata a liberalizmustól távolodó, de a múlton keresztül is előrevivő erő. 
A jelennel szemben mindketten a múltat dicsőítik. De Garay azért, mert sok neki a 
polgárosuló-technizálódó jelen. Petőfi azért, mert kevés neki, amit kora tesz vagy tehet 
a haladásért. Garay a harctól a költészet hajnal korába révedez vissza, Petőfit a küzdelem 
hiánya vagy eredménytelensége teszi elégedetlenné korával Garaynak az fáj, hogy „a költé
szet trónjába a politika ült", s azért eseng, hogy „A dalnokot hagyjátok!" — 

S midőn szabadság s jobblét 
Zászlótokon lebeg; 
Legyen szabadság s szebblét 
Miért ő hőn eped. 

Petőfi nem támaszt ellentétet költészet és politika között, neki nem fáj a politikai közgondol
kodás térhódítása, nem félti a dalnokot a politikától, s nem állítja egymással szembe a jobb-
létért és szebblétért vívott küzdelmet. Ő nem fordul el akkor a politikától, amikor megnehezül 
az idők járása a haza felett — 1844 utóján —, hanem éppen ekkor fordul oda a politikához. 
Ő harcolni szeretne s énekelni is, diadalról a diadalmasoknak, de szabadon, nem úgy, mint 
1844-ben, amikor „sinlődik a nyelv terhes rabbilincsen". 

íme: Petőfi, Berecz és Garay állásfoglalása egy fordulatos pontján a történelemnek. 
Berecz meddő nyugalmával szemben Petőfi múltidézése a jelent bíráló termékeny és keserű 
nyugtalanság. Garay visszafelé vágyó, aranykori illúzióval szemben Petőfi indulata a harc, 
a tett, ha úgy tetszik: a politikai cselekvés türelmetlen és előrehajtó követelése. Mindkét „vitá
ban" Petőfi oldalán állott az igazság. Még mielőtt kiteljesedett volna benne a plebejus demok
ratizmus. 

* 

Az UH jegyzetekbe idézett sorok és a Mért nem születtem ezer év előtt alapgondolatát és 
vezérindulatát a decemberben írt Lant és kard-ban fejezi ki Petőfi a legvilágosabban. A három-
strófás költemény nem tartozik a nagy versek közé — nem terjedelme, hanem a kidolgozás 

29 Nem érdektelen megjegyezni, hogy az első, értelemzavaróan tördelt szöveg szerint 
a vers értelme úgyszólván homlokegyenest ellenkező Garay szövegének értelmével. A tíz 
strófából álló vers első három szakasza a boldog múltat dicsőíti, a 4—9. strófa a jelen lélek-
telenségén kesereg, s a 10. szakasz végső összevetése múltnak és jelennek, ez utóbbi rovására. 
Az első közlésben— például— az eredeti hatodik strófája került a harmadik szakasz helyére, 
az eredeti harmadik strófája pedig az ötödik szakasz helyére. így aztán ez a strófa: 

Minek nekünk a szirtben 
Keresni érzetet? 
Rejt az nekünk keblében 
— Mondjátok — érceket! 
A vész dörgő szavában 
Tán isten hangja szól? 
Nem úgy tanultuk azt a 
Vegytan szakmáiból! 

az áttördelt szöveg összefüggései közt szinte elveszti pejoratív, méltatlankodó értelmét, —-
szemben Garay eredeti szándékával. Ha ehhez hozzáadjuk még, hogy a Pesti Divatlap vers
rovatát Petőfi gondozta s hogy a versírész és Garay között feszült volt a viszony, akkor nem 
nehéz elképzelni, hogy a fatális tördelés Petőfi fricskája Garay ellen. 
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elégtelensége miatt. Az atmoszférát teremtő, szép első sor hatását, („Felhős az ég hazámon") 
egy erőltetett inverzió tépázza meg a következő sorban. („Aligha nem lesz vész") — ami 
alighanem a Petőfinél oly ritkán kibukkanó rímkényszer következménye. Nem emeli a vers 
hatását a frappáns és fontos alapgondolat túlontúl pontos, szinte ötletszerűen világos kifejezése 
sem: „Lantom nagyon szeretne / Hallgatva állani. . . S amott a zugban kardom / Folyvást 
panaszkodik: / Hiába meddig t a r tom. . . " Ettől függetlenül azonban a kis versnek jelentősége 
van a Petőfi-pályán, mert pontos képet ad a költő gondolat- és indulatjárásáról 1844 végén. 
A közeli vész sejtése zaklatja a költőt, türelmetlen már s lant helyett a kardot kapná kézbe. 
Költőileg is ott erős a vers, ahol ezt a sejtést és a nyomában támadó yadulatos türelmetlenséget 
érzékelteti: 

Felhős az ég hazámon 
Aligha nem lesz vész; 
Csak hadd legyen, nem bánom 

Ez Petőfi hangja, itt látni a költő lelke-mozgását, s nem indokolatlanul gondolhatunk 
egy másik Petőfi-vers soraira: „Csak szólna már, csak szólna már / A harcok harsány 
trombitája".. . 

A petőfiség jegye ég a verset záró soron is: 

S amott a zugban kardom 
Folyvást panaszkodik: 
Hiába meddig tartom, 
Az Ítéletnapig?... 

Ez az indulatos türelmetlen, kiáltó-kérdés a vers végén hamisítatlanul a Petőfié. S éppen a 
személyességnek ezek a felforrásai a versben emelik ki az alapgondolatot a reformkori sablonok 
közül! Nem a „lant és kard" kombináció az új itt, az már a 20-as években felsejlett Vörösmarty 
Zrínyi-versében. Az az indulat az új, amelyen Petőfi megszólal, a hazának az a személyes 
üggyé tétele, az a lírai intimizálás az új, amelyből most kap először leckét *a nemzet. 

Petőfi egyéniségében ölt testet a korszerű partiotizmus a Rabhazánk fia című költe
ményben is. A bilincsekben senyvedő haza felemlegetése sem új jelenség a kor lírájában: a 
„honfiseb" első költői megörökítése sem Petőfi nevéhez fűződik. Már merészebb, s a kor-átlag 
fölé emelő a vers utolsó strófájának jóslata: 

De az Ítélet, napja 
Eljön talán, 
S hazám 
Bilincseit lerontja. 

Ez az eszme sem áll társtalanul a korabeli líra gondolati anyagában — tekintsünk példaként, 
Vörösmarty egykorú verseire —, csak a bilincseket lerontó ítéletnap emlegetése hangzik fenye
getőbben a megszokottnál. Talán azért is, mert fülünkbe cseng a költő verse, Az ítélet, s mert 
ismerjük a „bilincs" szót ideológiai útját Petőfi lírájában. 

Ami nem átlagos, ami újszerű ebben az éppenséggel nem kimagasló költeményben, 
az a lírai attitűd, amellyel Petőfi személyes üggyé teszi a haza sorsát. Komor a vers gondolati 
indítása: halált kíván magának a haza állapotától felsebzett szívű költő. De már a következő 
strófában felszaggatja a konvencionális halál-vágyat az egyéniség dinamizmusa, az itt is, most 
is fontos különállás hangsúlyozása, a versbe-ránduló petőfiség: 

Hideg van a siréjben; 
Másnak lehet... 
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De a költő a síron túlra viszi fájdalmát, ő nem akárki, az ő sírja nem sablonszerű sír: 

^ Meleg, 
Forró lesz a sir nékem: 
Mit életemben viselek, 
A honfiseb még ott is ég. 

Ha pedig majd lehullanak a bilincsek a hazáról: 

* Akkor sebem begyógyuland, 
S hűvösben nyugszom ott alant. 

Formailag talán még szembetűnőbben sablon-ellenes a költemény, mint tartalmilag.30 A jam-
bikus lejtésű 7/4/2/7/8/8/ szótag-megoszlású és a—b—b—a—c—c— rímképletű bonyolult 
strófaszerkezet, amely háromszor ismétlődik, nemcsak Petőfi biztos forma érzék ét dicséri, 
hanem a forma eszközeivel és megéreztet valamit ennek a monológversnek a drámaiságából. 
A rövid és hosszú sorok szokatlan váltakozása s az egymástól távol (a a) és egymáshoz 
szorosan közel eső (b b; c c ;) rímpárok kombinációja is érzékeltetheti az indulatok lükteté
sét. Egyébként a hasonlóan rapszodikus strófaszerkezet játékos-humoros-évődő tartalom kife
jezésére is szolgálhat. A tintásüveg című vers a példa erre az általunk tárgyalt korszakban, s 
némiképp az Egy telem Debrecenben is, amelyben ugyan nem találunk szabályosan ismétlődő 
strófa szerkezetet, de a hosszú és rövid sorok harmonikázása és a rímképlet változatossága 
pompás ízesítője a vers kedvesen ironikus önszemléletének. Ez utóbbihoz áll közel formailag 
A borhoz című költemény. A tintásüveg és a Rabhazának fia egyébként azért is figyelmet ér
demel, mert 1845 előtt csak ez a két vers képviseli fambikus nemben a rövid és hosszú so
rok bonyolult váltakozásán épülő szabályos strófaszerkezetet. Rokonvers sincs sok: az Egy 
telem Debrecenben mellett A borhoz és A nap házasélete. De ezekben már nem találunk strófa
szerkezetet, illetve egységes szabályú strófaszerkezetet. Ezeket nem tekintve a nagy szótag
szám-különbségű sorokból alakított strófák magyaros üteműek. Humorisztikus célzattal 
alkalmazza Petőfi a hosszú és rövid sorok kombinációját A helység kalapácsában is, amely 
— korábban szóltunk már erről — a méltóságosan hömpölygő hexameter paródiája is. 

A reformkori patriotizmushoz simuló gondolat s az attól megkülönböztető lírai attitűd 
jellemzi a Részegség a hazáért című költeményt. Horváth János méltán emelte ki ezt a bordalt 
az évvégi hazafias lírából: Petőfi „leszállítja műfaji és szavaló ünnepélyességéből a nagy 
közérzelmet s elterjedésre, népszerűsödésre alkalmasabbá teszi". (107. 1.) Szerinte ez a dal 
„egyik ritka esete annak, mikor a hagyományos lírai hazafiságot saját egyéniségével járja át, 
s ezáltal egészen újszerűvé teszi" (uo.). így igaz ez, csak az eljárás ritkaságát vonjuk kétségbe. 
Az 1844 utóján írott politikai verseket és egyetemesebben hazafias költeményeket úgyszólván 
kivétel nélkül átjárja, de legalábbis megérinti, s ha egyikét-másikát nem is teljességgel, de 
részlegesen újszerűvé varázsolja a költő egyénisége. Itt, ebben a dalban, a keserű végletesség 
leap meg, az indulatos szélsőség: 

Én nem nézhetek vidámon 
Végig elhagyott hazámon 
Csak mikor részeg vagyok! — 

s a befejezés profán csattanója, melyben a részegség és a hon boldogsága ok és okozati kap
csolatra lépnek —- joggal mondja Horváth János, hogy zavartalanabb lírai természetességgel, 
mint az Egri hangok-ban: 

30 A vers formájának beható elemzését ld. GÁLDI i. m. 580—582. 
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S ha, mig részeg vagyok: boldog 
Volna a hon csakugyan, 
Bár örökké kéne élnem, 
Fiuk, nem láthatna engem 
Soha senki józanan. 

Mégsem a boré a főszerep ebben a versben, mégcsak nem is az ital és haza kombinációja lep 
meg igazán : mindez közismert a reformkor lírájából. (Fóti dal, Keserű pohár!) Ahogy mind
ezt en-élményként mondja ki Petőfi, nem szabva így gátat indulatainak: ez itt a igazi újsze
rűség. A „hagyományos lírai hazafiság" gondolati anyaga egy fesztelen és expresszív egyé
niség plebejus indulatainak közegébe kerül, s ebben a felfokozott légkörben, ebben az új-
akusztikájú környezetben módosulni kezd még a konvencionális kifejezések hangulati ér
téke, indulati színe is. Mielőtt még kristálytisztán előviláglana az új hazafiság értelmi képlete. 
Éppen ezt a mozzanatát látva Petőfi fejlődésének, s nem is egyetlen versben, hanem egy 
egész pályaszakaszon, kétségünk támad Horváth Jánosnak azzal a megállapításával szem
ben, miszerint „íratása idején (1844) — a Részegség a hazáért- ról van szó — ezt a hazafiságot 
már túlszárnyalta a forrongó, előretekintő élet" (107. 1.). Nem szárnyalta tul, mint ahogy 
Berecz optimizmusa sem szárnyalta tul Petőfi „pesszimizmusát". Petőfi keserűségében már 
van egy rezzenetnyi kiábrándultság a kor kínálta liberális lehetőségekből is, s ez a rezzenet 
a költő plebejus életérzéséből indul. Tehát nem arról van szó, hogy a Részegség a határt ha
zafisága 1844-ben túlhaladott, hanem arról, hogy személyes indulatával ez az érzés már túl
lobban az egykorú liberális hazafiságon. 

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mért oly sötét a 44 utóján írott hazafias 
versek kedélyszíne, aligha adhatunk kielégítő feleletet a Mit szól a bölcs? vallomása nélkül. 
A felhősödés egyik oka kétségtelenül az országgyűlés eredménytelen befejezése, s az 
erre következő hangulati depresszió, amely általános volt az ellenzék köreiben, s még Kossuth
ról is látni sötétes nyomait. A védegyleti agitáció egyik vitathatatlan eredménye, hogy siet
tette ennek a politikai kedélyborulatnak a szétoszlását — természetesen anélkül, hogy valóságos 
megoldását tudta volna nyújtani az országgyűlésen megoldatlanul maradt problémáknak. 
Petőfit nem rázta meg lénye mélyéig a védegyleti agitáció. Ez a mozgalom nem eredményezett 
politikai hangulatváltozást őnála; csak egy-egy futó alkalom ha felpezsdítette reményeit. 
Maradt borúsnak, keserűnek, gondterheltnek, ha figyelmét a haza sorsa foglalta le. Az ellenzéki 
Plattform felszínén látható politikai okok mellett Petőfi kedélyborulatát olyan társadalmi 
okok is tartósították, amelyek inkább csak halvány jelzésekben éltek az átlag-liberális fel
fogásban. Demokratikus elégedetlenségről van itt szó, amely már korábban is kisistergett 
Petőfiből [A nemes], s most egész skáláját szólaltatja meg egy zsánerfigurán keresztül a 
rosszallás hangjainak: 

Nem, bizony csak sok nem ugy halad, 
Amint kéne, itt a nap alatt. 

Tenger, a pénz, melyben elsüllyed 
Sok hajó: elv, jellem, becsület. 

Korpafőt diszít selyem kalap, 
S az okos fő teng daróc alatt. 

Egyenesség, nyilt őszinteség 
Rókaságnak zsákmányul esek. 
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Igazmondás elhajított kő, 
Hajító fejére visszajő. 

S ezek mellett, mintegy előlegezve a Felhők motívumtárát, felhangzik a panasz a barátok és 
feleségek hűtlensége miatt is. Mindezzel pedig „Szikrát sem törődve" igyen válaszol a „bölcs": 

„Itt van a pohár, hol a bor? tölts!" 

A költemény jelentőségét nem az elégedetlenség okainak radikális feltárása adja meg, 
még csak nem is az elégedetlenség hangerő-foka. A vers társa dalomkritikájánál akad radiká
lisabb a korban, nem is egy: s a méltatlankodást sem hatványozza meg itt Petőfi dinamikus-
lobbanékony egyénisége. Költői és emberi karakterének egy másik oldala nyilatkozik meg most: 
a gúnyba forduló keserűség, a magáéval homlokegyenest ellenkező magatartást igenlő fájdalom. 
Nem kell talán bővebben magyarázni, hogy mennyire rokoni ez a tagadás-típus a heinei 
attitűd látszólagosan cinikus vonásaival, s Petőfi pályáján a Felhők-bői ismert szélsőséges 
vonásokkal. Petőfi itt még „lazítja" a gúny feszültségét azáltal, hogy az egész reagálás-típust 
egy zsánerszerű („Hm, bizony csak...") ivótársnak válaszoló „bölcs" alakjába helyezi, s 
nem személyes magatartásként vállalja. Petőfi nem elítélően, hanem valami fanyar jóvá
hagyással állítja elénk a „bölcset", ki az élet nehezével „szikrát sem törődve szól". Ez a boros 
szkepticizmus tökéletesen idegen Petőfi e'n-jétől. De van lelkiállapot, melyből a keserűség 
úgy nyilallik ki legfájóbban, ha ellentétes érzeten át érvényesül: a tagadás, a felháborodás 
indulata a keserű-komor jóváhagyásban. A keserűség, a fájdalom a tehetetlenség miatt, saját 
rossz tapasztalatainak garmadája mondatja a költővel, fonákjára fordítva saját lényét, hogy 
„bölcs" az, aki nem törődik a világ bajával... Csakis ebben a versből kitapintható mélyebb 
igazságban simul hozzá Petőfi tényleges szubjektivitása a „bölcs" boros filozófiájához, a 
makacs szkepticizmushoz. Ha valaki fulladásig érzi, hogy a világ „nem úgy halad" amint 
haladnia kéne, akkor felkiálthat úgy is: „Mért nem születtem ezer év előtt?", s mondhatja 
azt is: „bölcs" az, aki nem törődik a világ bajaival. A dolog lényegét tekintve: a kettő egyet 
jelent. Mindkét megnyilatkozás értelme a szószerinti jelentés ellentéte. S ez a közös érte
lem : gond a jelenért, törődés a világ bajával, az egyéniség belevetése az élet sod
rába. Különbség csak az indulati színben s a tónusban van. Az előbbi vers a reform
kori Ura hagyományosabb hangszereléséhez áll közelebb, az utóbbi pedig, amely nyomot
tabb, fojtottabb, mintha korai jelzése lenne a Felhők-beli „modern" válságnak. 

Arány-vesztést okozó hiba lenne figyelmen kívül hagyni a Mit szól a bölcs ? kedélybeli 
rokonjelenségeit az 1844 decembere előtti irodalomban. A gúnyba torzult fájdalomnak Kölcsey 
Vanitatum vanitas-a a korai klasszikus példája, úgyszólván alapképlete. Ez a feszült és komor 
érzelem- és kedély-típus később is megjelenik a reformkor irodalmában. Sárosy Gyula első 
pályaszakaszának talán legmarkánsabb költeményében, a Börtöndal-ban (1840) nyilall fel 
ez az értelmet-fordító keserűség,31 s Vörösmarty a Keserű pohdr-ban (1843) szinte programmá 

31 Például az alábbi versrészletben: , • 
Börtön az élet, börtön az ember, 

Börtön az isten, börtön a szív, 
S így rab a férfi, és rab az asszony, 
Ifjú, diák és módikisasszony,— 

És ha rab a nagy messze világ: 
Oktalan, aki belőle kivág. 
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emeli a borból merített közönyt, nemtörődömséget — négy strófán keresztül, refrénben 
hangsúlyozva: 

Gondold meg és igyál: 
örökké a világ sem áll; 
Eloszlik, mint a buborék, 

Hogy aztán az utolsó szakasszal meghirdesse az ellenprogramot: 

Nincs veszve bármi sors alatt 
Ki el nem csüggedett. 

Gondold meg és igyál: 
örökké a világ sem áll; 

De a mig áll, és amig él, 
/ Ront vagy javit, de nem henyél.32 

Horváth János hívta fel a figyelmet Bérczy Károlynak egy 1844 áprilisában megjelent köl
teményére (Világ folyása), amely mind a világ-bajok felsorolásával (szegénység és gazdagság; 
asszonyi hűtlenség) mind pedig a keserű belenyugvás hirdetésével („Hiszen ez csak a világ 
folyása"; „Boldog az, ki mással nem törődik")33 Petőfi versének előzményéül tekinthető. 
Talán Bérczy versénél is közelebb áll Petőfihez Berecz Károly bordala (Vad pohár), amely 
az 1844-es Színházi Almanach-ban jelent meg. Itt is megjelenik a szegénység és gazdagság, 
hatalom és rabság és a hiábavaló áldozatok nyomasztó gondolatsora, s Berecz boros filozófiája 
eltéveszthetetlenül emlékeztet a Petőfi versek elkomorult kedélyszínére. A gúnyba keseredett 
fájdalomnak pedig úgyszólván lírai analízisét nyújtja Berecz Károly,34 megtoldva azt egy 

32 Vörösmartynak ez a verse a Honderűben jelent meg (1843. II. köt. 8. sz.). Ugyanitt 
látott napvilágot a Rossz bor (1844. II. félév 1-ső sz.), amelyben szintén fellelni ennek a gúny
nak önirónikus változatát. E költemények nyilván hatottak Petőfire is, alighanem mélyeb
ben és tartósabban, mint a Fóti da/.(1842) A Keserű pohár'-ban még a fájdalomokozó csaló
dások felsorolása is a Mit szól a bölcs ? és későbbi Petőfi-versek előzményeként hat: asszonyi 
hűtlenség, baráti árulás, hálátlanság a hazáért való áldozatokért, megroppant vágyak és 
örömek. 

38 Álljon itt példaként Bérczy versének két, Petőfi gondolatmenetéhez közelálló részlete: 
Szép menyasszony oltár zsámolyánál 

Ékes vőlegénynek nyújt kezet, 
Ellenében a megcsalt ifjú áll 

S kinos őrültségben rá mered. 
Esküt adni s szegni jött a hűtlen 

S más karában boldog lesz talán, 
Mig a megcsalt néma keservében 

Sirba hervad élte hajnalán. 
Aki megcsalatott, maga lássa, 
Hiszen ez csak a világ folyása. 

Van ki viskóban születve, elhal 
Lángeszével ismeretlenül, 

Mig az őssel biró és javakkal 
Észszegény bár, fényes székben ül, 

34_ . 

Vad gúnykacajtól rengjen a terem — 
Gúnydalra kel ma szívem érzete. 
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hangosan epikureista programmal. Bizonyítanunk sem, kell: megközelítőleg sem Petőfi 
művészi színvonalán. 

íme: egy jelentős indulat-típus vázlatos irodalmi útja— Petőfi előtt. Irodalmi hatás
láncolatnak tűnhet az egész a felszínes szemlélő számára. Valójában kor-jelenség ez, amelyet 
az irodalom örökített meg a legmarkánsabban. A gúnyba torzult fájdalom az eszmélni kezelő 
nemzet legjobbjainak újra és újra felkomorló, fojtott indulata a célok és adottságok elkeserítő 
távolsága láttán, a fel-feldobott és újra és újra visszahulló kő láttán. Ahol keveseknek adatott 
meg az igazság és felelősség teljes súlyának bírása, ott a törvényszerűen elkövetkező kétség
hullámok gyakran magasodnak fel gúnyos-iróniukus-önirónikus vagy éppen a cinizmus 
határát súroló torz, de nemes indulatokban. S egy nemzet történetének olyan korszakában, 
amelyben társadalmi adottság az, hogy a nagyobb igazság csak kevesek birtoka, ott igenis 
kor-tünetté válhat a gúnyba torzuló fájdalom. Mint Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi példája
mutatja. S minél teljesebb a megismert vagy megsejtett igazság, minél nyilvánvalóbb az esz
közök elégtelensége a célok eléréséhez, annál súlyosabb, annál tartósabb, annál makacsabb 
ez a torz keserűség. Nem véletlen — hanem törvényszerű, hogy a kor legtisztábban látó for
radalmárának, Petőfinek az életművét marta fel a legmélyebben ez a gúnnyá keseredett 
fájdalom. 

A nemesi liberalizmus eszmekörében elvontan és általános érvényű hangulattípusban 
jelentkezett ez az indulat. A Vanitatum vanitas a korai példa erre, de már itt is figyelni kell 
ennek az indulatnak szokatlan sűrűségére, emberi intenzitására; arra a fajsúly-különbségre, 
amely ennek az érzelem-típusnak a javára mutatkozik a liberalizmus irodalmi megnyilat
kozásai között.Kölcseynél is, Vörösmartynál is liberalizmuson belüli indulat ez, de forr benne 
valami belső elégedetlenség is, amely Kölcseynél végül is elvezet a nemesi liberalizmus maxi
mumáig, a Zrínyi-versekig, a Parainesisig, az arisztokrácia könyörtelen kritikájához és a 
nemesség önkritikájához — Vörösmartynál pedig a liberális lelkifurdalás lírájához, az 
1840-es években. Amikor először mozdul meg Petőfiben ez a magyar és nem-magya/ irodalmi 
hatásoktól is táplált indulat, kétségtelenül kifejezésben sajátja még egyfajta elvontság (bor
dal!) A Mit szól a bölcs ?-ben már kezdenek kirajzolódni az indulat okai, s a későbbiekben egyre 
nyíltabban, egyre jelenfősebben fogalmazza meg Petőfi ezeket az okokat. S az okok már nem
csak elvont emberi panaszok, nemcsak egyetemes hazai gondok, hanem társadalmiak is: 
egy sarjadzó demokratikus nyugtalanság jelzései. Petőfi nem állott egyedül ezzel a nyugtalan
sággal. Ott érezzük ennek nyomait Vörösmarty 1844-es nagyversében (Gondolatok a könyv
tárban) ott a nem irodalmi élvonalban álló (de később a Tizek Társaságához tartozó!) 
Bérczynek, valamint Berecz Károlynak a verseiben. S ott feszeng ez a termékeny nyugtalan
ság Vajda Péter cikkeiben, amelyek az 1843-as és 44-es divatlapokban jelennek meg: a tár
sadalmi különbségekről, a szabadságról, a társadalom igazságtalanságáról. Benne van tehát 
a-korban az, aminek Petőfi 1844 végén hangot ad: ez a hang még nem képviseli Petőfi legjobb 
művészi erejét, még nem mutat kiforrott plebejus álláspontra, de ez a hang már a nemzeti 
mellett a társadalmi elégedetlenség hangja is. 

* 

Mindezek alapján bízvást kimondhatjuk, hogy 1845 előtt még nem az értelemszerűen 
jelentkező plebejus eszmetöredékek mutatják a legmarkánsabban Petőfi túlhaladását a libera-

Gúny a világ, s ha jól elgondolom 
Egy metsző gúny az ember élete. 

Egy a jutal'm higyétek el nekem — 
Jó s rossznak itt lenn egy a mérlege; 
Bolond ki gyáván futni hagyja el 
Ami kéjt nyújt kurta élete. 
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lizmuson, hanem azok az indulatok, nyugtalanságok, és gúnytól torz jóváhagyások, amelyek 
nem, vagy alig férnek már meg á nemesi liberalizmus keretei között. Lényegileg most az a 
korszakos újdonság a magyar politikai lírában, ahogy Petőfi plebejus lénye szenvedélyeivel 
öleli magáévá a hazát, a közösség gondjait, ahogy személyes üggyé éli-intimizálja a nemzet 
sorsát. Ennek az új, szemléleti érdekű személyességnek valóságos költői magyarázatát nyújtja 
a Búcsú 1844-től. Évzáró vers ez, az esztendő lírai mérlegét készíti el most Petőfi, mint teszi 
majd 1847/48 és 1848/49 fordulóján, a számára oly jelentős szilveszter-éjszakákon. 
Nehéz volna egyetlen szóval definiálni ennek a költeménynek a műnemét. Benne érezzük a 
búcsú elégikus hangulatát, az alapgondolat ódái emelkedettségét, s mindez a költői vallomás 
lírájában válik egységessé. A klasszicizmus tiszta képletű műfajaival már a romantika is 
szakított: etekintetben a német, francia, orosz, és magyar romantikusok közös eredménye 
a klasszicista poétika határozott módosítása. A hideg műnemi pedantériát fellazítják a roman
tikus szenvedélyek, Novalis és Hölderlin verseiről csakúgy leolvashatni ezt a tendenciát, 
mint Zsukovszkij, Victor Hugo vagy Heine költeményeiről. Petőfihez nyilván Vörösmarty 
állott legközelebb, tőle nyerhette a legközvetlenebb felhatalmazást a műnemek szabadabb 
kezelésére. De míg Vörösmartynál a műnemek összeolvadásának folyamata mellett is meg
marad a líraiság és gondolatiság bizonyos szeparáltsága, addig Petőfinél már 1844-ben tapasz 
talhatjuk a gondolati jellegnek és az erősen szubjektív líraiságnak in statu nasc end i meglevő 
egységét abban a versnemben, amelyet legtalálóbban ódái emelkedettségű költői vallomásnak 
nevezhetnénk. Az ódaiság és lírai vallomás jegyei leíró jelleggel is párosulhatnak — mint pél
dául Az alfőld-h&n. Sajátos módon keveredhetnek évődő humorral is, mint a költői levelekben 
(pl. Kerényi Frigyeshez). Az Egressy Gáborhoz írott költeményben az ódái röptű vallomás 
erős gondolatiságot hordoz. A Bucsu 1844-től ennek a petőfies versnemnek egyik csúcsa. 
Líraian elemző számadás ez a vers, ódaian szárnyaló gondolattal: költői hírnév, megbecsülés, 
s a szerelmi boldogság reménye együttesen sem felejtethetik a költővel a haza mostoha álla
potát. A vers egész szerkezete ezt a nagyon személyes és nagyon drámai mérlegelést hang
súlyozza. Az első strófa: expozíció. Petőfi itt is, mint korábban és utóbb oly gyakran, nyomban 
kimondja költeménye summáját: 

Egy esztendő a másik sirját ássa, 
Gyilkolják egymást, mint az emberek. 
Idő, szárnyadnak még egy csattanása 
S a jelen év is sirban szendereg. ) 

Romantikusan sötét az intonáló kép, kétszeresen az, hiszen a kezdő sor némiképp konven
cionális metaforáját megtoldja a költő a második sor keserű Felhők-re emlékeztető sötét, 
szokatlan hasonlatával. Ennek a légkörnek a drámaiságát fokozza a harmadik sor nyomatékos 
időmeghatározása, mellyel a pillanat egyszeriségét, az alkalom rendkívüliségét hangsúlyozza 
Petőfi. Sok derűset már nem várhatunk ettől a verstől. A költő komor strófákra készít fel. 
A záró két sor kategorikus, szinte nyers: 

Nem foglak odairni tigedet, 
Hol boldog évim följegyezve vannak. 

Ez a két sor aztán refrénként variálódik, egyszerre hangsúlyozva a diagnózis aggasztó voltát 
és a költői magatartás személyességét. 

Az expozíció után lírai magyarázat következik, négy strófán keresztül. A versszakok 
két ízének — a változó hat sornak s a változatlan refrénnek — ellentéteivel mesterien emeli-
fokozza Petőfi a költemény gondolati és érzelmi menetét, a második, harmadik és negyedik 
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strófában. Jelentős év volt számára ez az 1844. „Magas tervektől izzadó fejembe / Te oly sok 
eszme magvait veted". S nem volt meddő ez a magvetés. „A hir csillagja rám sugárt vetett" 
— írja jogos büszkeséggel a költő. Ám a refrén ismét kategorikusan hangzik: 

S én mégsem irlak oda tégedet, 
Hol boldog évim följegyezve vannak. 

A balsors, amely oly sokat gyötörte a költőt, szűnni látszik. És mégse! A szerelmi boldogság 
kecsegteti a szerelemre vágyó költőt: és mégse írja oda ezt az esztendőt „Hol boldog évim 
följegyezve vannak". A tagadás még csak indulati s nem értelmi; a feszültség egyre 
fokozódik, s még csak a kizárólagos módszer sejtteti a megoldó választ. A költő az ötödik 
strófával felel, itt adja indokolását a tagadásnak: a feszültség itt oldódik, de anélkül, hogy 
esne a költemény: a válasz drámaian zárja a verset: 

Reád függeszté hévvel esdekelve 
Bágyadt szemét sóhajtó nemzetem, 
S te sóhajára semmit nem figyelve, 
Ekkép feleltél mennydörögve: nem! ' 
Te koszorúját eltépted honomnak, 
Ifjú reménye mit fejére tett; 
Ezért nem irlak oda tégedet, 
Hol boldog évim följegyezve vannak. 

Nyilvánvalóan az eredménytelen országgyűlésre céloz itt a költő, s ez a célzás értelemszerően 
nem mutat túl a liberális gondolatkörön. De indulatilag, érzelmileg, a költői alapállást tekintve:1 

több ez a vers, mint liberális borongás! Petőfi nem szólamszerúen, de élményszerűen teszi 
magáévá a hazát, s a hazáévá a maga életét: költői hírnevet, egyéni boldogulást, Csapó Etelkét 
és a haza sorsát hozza közös nevezőre a lehető legtermészetesebb költői gesztussal, mert 
ez a közös nevező nem más, mint maga a költő, Petőfi Sándor. 

Bonyolultságnak és egyszerűségnek ezt a mesteri összhangját erősíti a vers formája 
is. Az enyhén variálódó, méltóságteljesen elnyúló sorok (11/10/11/10/11/10/10/11) jambikus 
lejtése emelkedettséget szuggerál, s az elemző gondolati jelleget érvényesíti. A feszes rímképlet, 
amely keresztrímnek és ölelkező rímnek a kombinációja (a b a b e d d c) a költemény líraiságát 
látszik fokozni, s különösen az ölelkező rímek zenéje érzékelteti újra és újra a versen végig
suhanó elégikus hangulatot. Viszont a refrén következtében végigfutó asszonáncok össze-
csengése formailag képviseli azt a drámai állandóságot, amit az értelmi szférában a refrén 
megkíván. 

Petőfi lírájának forma-története is megerősíti a költői fejlődés általános képét. A zsengék 
korának verstermése nemcsak stilárisan és szemléletileg, de formailag is hozzáidomul a reform- i 
kori, sőt reformkor előtti példákhoz. A klasszikus versmértékek viszonylag sűrű előfordulása 
s a jambikus vagy trochaikus lejtésű rímes versek mellett szinte fehér holló akkor a magyaros 
versforma. Később előrenyomulnak a magyaros formák — párhuzamosan a népdal térhódítá
sával — s például 1843-ban mindössze nyolc jambikus verset találunk a ránkmaradt 38 köl
temény között. A következő esztendőben újra nőni kezd a jambus szerepe, s mind a jambikus, 
mind a trochaikus nemben találkozunk bonyolultabb tartalmak kifejezését szolgáló kompli
káltabb strófaszerkezetekkel. Az esztendő utolsó negyedének verstermésében a párosrímek 
és félrímek korábbi uralmát is veszélyeztetni kezdik a bonyolultabb rímképletek. Mint ahogy 
a versek értelmi és érzelmi világa differenciáltabbá lesz a dalok korszaka után, úgy válik cél
szerűen bonyolultabbá a költemények stílusa, úgy alkalmazza Petőfi mind gyakrabban a 
jambikus versmértéket s a komplikáltabb rímképleteket is. A zsengék formai „komplikált. 
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sága" szekunder igényt elégített ki, szükségszerűen jelentkeztek még ekkor a formai epigo-
nizmus tünetei. Ezzel szemben a dalok értékes egyszerűsége már a lírai eredetiség győzelmi 
jele. Az újabb, erre következő formai komplikáltság 1844 végén formailag sem jelent vissza
térést a zsengék gyakorlatához, s nem jelenti a dal-korszak magyaros formavilágának meg
tagadását sem a fejlődés egy magasabb pontjáról. De jelenti azt, hogy a Pestre kerülő, 
kávéházi szabadságcsarnokokban forgolódó, szerkesztőségben pallérozódó Petőfi számára meg
szűnik egyszerűnek lenni a világ képlete. Öröm és bánat, sorsharag és jószerencáe könnyen 
áttekinthető és érzelmileg dal- és bordalszerűen megragadható ellentétei után komplikáltabb 
viszonylatokat kezd tapasztalni a költő, bonyolultabb kérdések várják immár a megoldást. 
S ugyan ki tagadhatná, hogy a komplikálódó valóság lírai bonyolultságát csak fokozza Pető
fiben az a körülmény, hogy egyelőre még ő maga is adós a mindent feloldó, mindent elrendező 
válaszokkal. — De mindez már a következő fejlődési szakasz problémája : most még csak a 
készülődő válság előjeleit észleljük, a politikai versek petőfiesen komor tónusában csak
úgy, mint a Szeretem gyötrelmeinek romantikusan ható végletességében. Ideje pontot tenni 
gondolataink végére. A dátum: 1844 szilveszter éjszakája. Most tölti be huszonegyedik 
életévét Petőfi Sándor. 

Пал Панди 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИРА ПЕТЁФИ В 1844-ОМ ГОДУ 

Рассуждения, помещенные здесь, являются отрывками сравнительно объемной 
работы. В конце 1844-го года в поэзии Петёфи ярче выступают политические оттенки. 
После стихов о природе, семье, за народными жанрами, Петёфи в этот период впервые 
выступает поэтом на политический форум. Так повлияло на него заседание диэты 1843— 
44-го года, а также знакомство поэта с произведениям Беранжера. Политическое содер
жание его стихов, тогда еще не переступило круг либеральной оппозиционной политики. 
Но он страстнее и радикальнее, чем современная ему либеральная поэзия^ В поэте кипят 
плебейские чувства, и намеки яг это можно заметить в написанных им тогда политиче
ских стихотворениях. Поэтому, говорит ли поэт о короле, или о попах, или об аристок
ратах, которые не патриоты, или о любви к родине: в стихах вместе с либеральным содер
жанием чувствуется плебейский пыл, плебейское воззрение. Из этого следует, что реша
ющим шагом в развитии Петёфи тогда было: личное признание поэта в патриотических 
(политических) стихотворениях его, интимизация родины. Итак, поэт вводит свое в лири
ческое содержание: пока еще только в выражениях, а позже и в содержании даст он 
новое. Формально это показывается в повышении роли ямба, в усложнении композиции 
строфы и рифмы. Тогда формируется у Петёфи тип оды личного признания, ставшим 
характерным для поэта. Данный период оканчивается стихотворением «Прощание», на
писанным в 1844-ом году: это лирический итог нового взгляда, мировозрения Петёфи, 
созревающего в новом, городском окружении. Поэт написал это стихотворение 21-летним 
юношею. 
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