
MARTINKÓ ANDRÁS 

PETŐFI A HUMOR ÉS SZATÍRA KÖZT 
(A humoros lángelme öncsapdája) 

Petőfi sajnálatosan rövid emberi, művészi, társadalmi életének aligha van alapvetőbb 
meghatározója, mint az azonosulás és szembenállás egyidejű és állandó jelenléte s dialektikus 
kölcsönhatása. Hogy e teremtő energiájú két pólus az emberi, művészi és társadalmi élet milyen 
területeit kapcsolja össze — és választja szét —, hogyan válik viselkedést, cselekvést, művé
szetet indukáló energiaforrássá, annak puszta jelzésére is kevés lenne az itt megszabott terje
delem. Az egész „munkát" végző energiarendszernek itt csupán egyetlen működési sajátságára 
szeretnénk néhány szóban kitérni. 

Petőfit sokan a szatíra nagy művészének tekintik, nem is indokolatlanul, amikor azonban 
Petőfi szatirikus költeményeinek előszámlálására kerül sor, eléggé szűk terjedelmű listát 
tudnak csak összeállítani, s még abban is sok a megkérdőjelezhető mű. Bizonyos — például —, 
hogy A magyar nemes, az Okatootáia, a Készülj hazám!, a Nyakravaló, a l l . Ütilevélnek az író
kritikus ellenfeleket érintő része szatírák, de mindenestül szatíra-e — megint csak például — 
a Pinty úrfi, a Pató Pál úr, a Dobzse László, a Legenda stb.? A szatíra alapjában — elnagyoltan 
szólva — mindenkor a szembenállás és eltávolító bírálat szemléleti, viszonyulási mozzanata az 
uralkodó. De hiszen ilyen mozzanat ugyancsak bőséggel adódott Petőfi számára korának hazai 
és európai irodalmi, társadalmi, politikai, történelmi viszonyaiban 1 

Adódott persze. De a szembenállás és az eltávolító bírálat nem föltétlenül szatirikus formá
ban nyilvánul meg. Ha a keserűség, a felháborodás, az aggodalom és a szembenállással, eltávo
lítással szemben — akár kimondatlanul — érvényesülő pozitívum nagyon életbevágó, ha való
ban sorsdöntő érdekek forognak kockán, a szatíra helyébe a támadó indulat, a forradalmi 
felháborodás, a kétségbeesett tombolás: egyáltalán a közvetlen szembefordulás (invektíva, 
persziflázs stb.) lép. Ezért nem szatíra a Császár Ferenc őnagyságához, A külföld magyarjaihoz, 
A gyüldei ifjakhoz, A király és a hóhér, A királyokhoz, Ausztria vagy Az apostol (ti. Szilveszter 
környezete, társadalma ellen) és a Caraffa-drámatöredék meg Az Egyenlőségi Társulat prokla-
mációja. Az ilyen szembenállás több is, kevesebb is, mint a szatíra. Több, mert annak a csodá
nak vagyunk szemtanúi, hogy az indulati és gondolati tömbök szinte minden művészi formálás, 
válogatás, transzformáció és — látszólag — formai szervezés nélkül zuhognak az ellenfélre, 
mint Polyphémosz sziklái Odüsszeuszra és társaira — s az a szervezetlen, „válogatatlan" 
kifejezés-struktúra mégis megrendítő, hatásos, megmozgató művészetté rendeződik. Ez Petőfi 
művészetének az a területe, melyet Gyulaitól — Erdélyitől kezdve Horváth Jánosig kitűnő 
emberfők sem tudtak a művészet, költészet kereteibe beilleszteni. 

De kevesebb is, mint a szatíra. És éppen azzal kevesebb, amivel több. Azzal ti., hogy nincs 
meg benne a művészet mindenkori lényegének tartott transzformáció, válogatás, formai szer
vezés, fikció síkjára áthelyező kifejezésrendszer. A szatíra messziről mégis a komikai műfajok 
rokona, nem hiányozhat tehát belőle a kinevettetés, a kigúnyolás formai-fiktív eszköztára, 
az eltávolító bírálatra jogosító fölény, felsőbbség és az ellenfél eleve megvertségének álláspontja. 
Nagyon durván fogalmazva: a játék, a túlzás, az átformálás, a megjelenítés, a zsáneresítés, 
az önjellemzés stb. formái — legalábbis Petőfi esetében. Gondoljunk csak — a később külön is 
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idémia pályázatot ír ki a 
terv kutatási főirányaiban 
lyek jutalmazására 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
1. A pontosan kitöltött pályázati űrlapot (beszerezhető: az MTA 

Tudományos Testületi Titkárságán Bp. V., Münnich F. u. 7. sz. alatt, az 
egyetemek rektori hivatalaiban, továbbá akadémiai- és ipari kutató
intézetekben). 

2. A kutatási eredményt tartalmazó tanulmányt (közlésre alkalmas 
kéziratot). Szükség esetén a kutatási főirányért felelős tárcák koordi
náló bizottságai adnak felvilágosítást arra nézve, hogy az adott pálya
munka, tematikája alapján melyik főirányhoz tartozik. 

A pályázatot (tanulmányt és pályázati űrlapot) 1973. június 30-ig 
kell a kutatóhely vezetőjéhez benyújtani, aki a pályázati űrlapra felve
zeti szakvéleményét, és a pályázatot július 15-ig továbbítja az Akadé
mia Tudományos Testületi Titkárságának. 

Az előírt határidő után, vagy hiányosan, továbbá nem kellően ren
dezett alakban benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A már 
benyújtott pályázati anyagot kiegészíteni, vagy módosítani nem lehet. 

A kutatási jutalmak kiosztására december hó második felében 
kerül sor. 

A kutatási jutalomban részesített pályamunkákat az MTA — fő
irányért felelős tárcavélemények figyelembevételével — szabadon 
hasznosíthatja. 

Budapest, 1973. február 10. 
A Magyar Tudományos Akadémia 

Elnöksége 



A távlati terv ] 

Országos szintű kutatási főirányok 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

1. Szilárdtestek kutatása 
2. Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa 
3. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudomá

nyos vizsgálata 
4. A szocialista vállalat 

A NEHÉZIPARI MINISZTÉRIUM 
gondozásában 

5. Biológiailag aktív vegyületek kutatása 

Tárcaszintű kutatási főirányok 
(amelyek nem azonosak az országos főiránnyal) 

A BELKERESKEDELMI MINISZTÉRIUM 
gondozásában 

1. Lakossági fogyasztási, keresleti tendenciák 
2. A kereskedelem fejlesztésének hosszútávú kon

cepciója 
3. Vállalatok, szövetkezetek szervezetének és tevé

kenységének racionalizálása 

Az EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
gondozásában 

1. Számítástechnika alkalmazása az orvostudomány
ban és az egészségügyben 

2. A lakosság védelme a természetes és mesterséges 
környezet (bioszféra) káros hatásaitól (főleg orvosi 
vonatkozásban) 

3. Perinatalis mortalitás csökkentésére irányuló 
kutatás 

4. Transzplantációs munkálatokat előkészítő kutatás 
5. Tömegesen elterjedt betegségek epidemiológiájá

nak kutatása 

6. Daganatok ethiopath 
7. Sérülések pathológiáj 
8. Radioizotópok orvosi 
9. Genetikai kutatások 

F ö 
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A KÖZPONTI 
gondo 

1. Az ország természeti 
feltárása 

A KÖZPONTI STA1 
gondo: 

1. Társadalmunk rétegei 
életmód változása 

A MAGYAR T 
ÉS SPORTSZÖVETSÉG 

gondos 

1. A népesség fizikai erői 
tartása a testkultúra < 

A MAGYAR TUDÓI 
gondos 

1. A számítástechnika alk 
tudományi alkalmazás' 

2. Az ember természeti kö 
a bioszféra megváltozá 

3. Gazdaságpolitikánk ta 
javaslatok a továbbfej 

4. Középtávú világgazdi 
tekintettel a népgazdas 

5. A tudományos-technik 
történelmi folyamat a k 
viszonyai között. (A 1 
radalomra való felkész 
alapozása.) 

6. A társadalmi tudat fejlc 
szabadulás óta 
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tási főirányai: 

se és therápiája A MEZŐGAZDASÁGI 
látása ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
íazása gondozásában 

1. A kemizálás és a biológia alapösszefüggéseinek 
kutatása 

LNI HIVATAL 2. A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek kutatása 
a n 3. A zöldségtermesztés biológiai és gépesítési alap-
rrásainak kutatása és jainak kutatása 

4. A szőlőtermesztés biológiai alapjainak kutatása 
5. Kertészeti növények genetikája és nemesítési mód

szereinek fejlesztése 
IKAI HIVATAL **• A háziállatok fertőző és nem fertőző betegségei 
iQ elleni védekezés komplex rendszabályait megala

pozó kutatások 
nek alakulása és az 7. Hazai és külföldi növényfajták gyűjtése, meg

őrzése, cseréjük szervezése 
8. A mezőgazdasági vállalatok ökonómiai kérdéseinek 

ÍEVELÉSI kutatása 
"7Á0OS TANÁCSA °̂ Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek veze-

LC8 ICJICSZLCSC 
>n 10, Az élelmiszergazdaság közgazdasági szabályozó
ik fejlesztése és fenn- rendszerének fejlesztése 
e j v e l 11. Az élelmiszergazdaság jelentőségének, makro öko

nómiai törvényszerűségeinek feltárása, tervezési 
módszereinek tökéletesítése 

rOS AKADÉMIA 12. Főbb mezőgazdasági ágazatok ökonómiai sajátos-
in ságainak feltárása, továbbfejlesztése 

13. A mezőgazdasági nagyüzemek vállalati mechaniz-
;ásai (kivéve az orvos- musának és gazdaságpolitikai üzemi hatásának 

vizsgálata 
étének védelme (főleg 14. Az élelmiszergazdaság egyes ágazatainak fejlesz-
mpontjából) ^ tési koncepció kialakításához módszerek, prog-
ilatainak elemzése; nózisok kidolgozása 
3re . . . . . *•>. Közgazdasági befolyásoló eszközök és módszerek 

prognózis, különös hatásának vizsgálata (a mezőgazdaságban és élelmi-
srvezés szempontjaira szeriparban) 
radalom mint világ- 16. Korszerű vállalati szervezés és módszerek kutatása 
izmus és szocializmus (a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban) 
lányos-technikai for
de tudományos meg- A M U N K A U G Y i MINISZTÉRIUM 
. , - r í gondozásában 
Magyarországon a fel- ° 

1. A munka társadalmi, gazdasági összefüggései 
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kutatási j 
A Magyar Tudományos , 

távlati tudományos kutat* 
elért jelentős ered 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1/1973. MTA—E (A. K. 3.) 
sz. utasítanak megfelelően pályázhatnak tudományos kutatók és egye
temi oktatók, itt. kollektíváik, továbbá kutatással foglalkozó más szak
emberek függetlenül attól, hogy milyen munkahelyen dolgoznak. 

A pályázatban — két évnél általában nem régibb — nyomtatásban 
megjelent tanulmánnyal vagy közlésre alkalmas kézirattal (kivételesen 
kutatási zárójelentéssel) lehet részt venni, függetlenül attól, hogy az 
adott kutatás a távlati terv keretében indult-e meg, vagy csak a munka 
folyamán kapcsolódott hozzá. 

A kutatási jutalom az eredmény jelentőségétől függően egyéni 
pályázó esetében 5000—15 000 Ft, kutatási kollektívák esetében 
6000—25 000 Ft. 

Nem részesíthetők a fenti jutalomban: 

— az Akadémia tagjai, a kutatóintézetek igazgatói, a tanszéki 
akadémiai kutatócsoportok vezetői; 

— akik az adott kutatási tevékenységért a munkabéren és járulé
kain, illetve a már megjelent tanulmány szerzői díján kívül más ellen
értékben (kutatási szerződési, szakértői, újítási, szabadalmi, sth 
díjban) részesültek; 

— kutatási jutalomban már részesített, vagy ezzel kapcsolatban mái 
érdemben elbírált pályamunkák, kivéve ha az elbírálás óta elért szá
mottevő új tudományos eredményt tartalmaznak. 



tárgyalandó szatírákat most mellőzve — az Első szerelmem „szép időinek" az ideált matériára 
fordító öngúnyjára, A boldog pestiek „boldogságának", az Egy szép hölgy emléke emlékének 
heineiesen pointírozó leleplezésére, a Felhők nem egy darabjának jelenetező vagy pólus
ütköztető fintorára, A Honderühöz-ben a „hős oroszlán"-nak a „hitvány majom"-mal űzött 
kárörvendő, „becsülő", a lap „javát kívánó", „sajnálkozó" komédiázására, a Katona vagyok én 
szarkasztikus értékszemléletére. 

Petőfi költészetének szatirikus tartományát felmérve, sok olyan költeményről kellene még 
szólnunk, melyeket némi „jóakarattal" szatírának (vagy önszatírának) tekinthetünk (Pest, 
Ebéd után, Az öreg úr stb.). És nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy vannak versek, szép
prózai és publicisztikai munkák, melyekben egy-egy részlet valódi szatíra. Ilyen, mondjuk, 
A nép nevében-nek a nemesi „hősiesség"-re vonatkozó sorai („ . . . engedelmet kérek,! Majd 
elfeledtem győri vitézségtek"), a Mit nem beszél az a német..., Levél egy színészbarátomhoz 
néhány sora. És lehetne idézni az Üti jegyzetekből (pl. némely költőnek lepingáltatási vágya, 
a kassai német komédiások stb.), az Üti levelekből számtalan részletet. De még publicisztikájá
ban is kitűnő példákat lehet találni a szatirikus vénára, pl. az „Augusztus 10. 1848." keletű 
cikknek a nemzetgyűlés tehetetlen „nyámogását", „cammogását" festő rész, sőt Az Egyenlőségi 
Társulat Proklamációjában is nem kevésszer találkozunk szatirikus megoldásokkal. Arról már 
nem is beszélek, hogy Petőfi levelezéséből is egész kis szatirikus breviáriumot, válogatást lehetne 
összeállítani, s ennek általános képe, formai eszköztára nagyon is rokonnak bizonyulna a verses 
szatírák, szatirikus részletek művészi megoldásaival. Gondoljunk csak a „telhetetlen papzsák" 
Tompát érintő sorokra (Aranyhoz 1847. aug. 17.) vagy éppen a Pest védelmére „fellovaló" 
Kossuth-képre (Aranyhoz 1849. júl. 11., Mezőberényből). A szatmári nemzetőrség vitézségéről 
meg (Aranyhoz „December, Debrecen 1. 1848") már-már A nép nevében emlegetett sorainak 
szarkazmusával beszél, bár persze a mélyben nagyon is különböző „nevettető" ingerek 
működnek . . . 

Mindezzel csak azt akarom jelezni, hogy Petőfi „életveszélyes" szatirikus képességekkel 
rendelkezett, amit természetesen maga is jól ismert. A Klapkával való összekülönbözés után 
írja Klapkának (1849. május 8-án, Szolnokról): az igazságot „nekem meg kell írni a magam 
igazolása végett ( . . . ) , s ha megírom, igen élesen fogom megírni, mert az én tollam oly éles, 
mint akármelyik kard a hadseregben" . . . Ez az igazság, de az igazsághoz hozzátartozik az 
is, hogy — mint az erős emberek, a képzett ökölvívók — erejüket, ügyességüket csak ritkán 
alkalmazzák a gyengébb, az ügyetlenebb ellen. Ez a „sportszerűség" az egyik magyarázata 
annak, hogy Petőfinek elejétől végig valódi szatirikus költeménye (illetve műve) alig van. 

De ez csak az egyik s nem is a leglényegesebb magyarázat. Lényeget érintőbb motivációhoz 
jutunk, ha újból elővesszük az azonosulásnak és szembenállásnak magatartás- és szemlélet
meghatározó szerepét. Petőfi költészetében az azonosuló funkció kezdettől fogva jelentősebb 
— és történelmibb fontosságú helyet foglalt el, mint a szembenállás. Művészetének (és cselek
vésének) legbelső vonulata — mint az ma már köztudomású — a ki- és elsajátítás, a sajáttá
tevés, a meghódítás volt. Költészete és társadalmi cselekvése számára. Ennek különféle állomá
sain a népi alapú élőnyelv, a „költőitlen" figurák, életképek, élethelyzetek, érzésformák, szem
léletek, gondolkodásformák, (legalábbis a költészetben) új emberi viszonyok, viselkedés- és 
életformák, tájak stb. kerülnek az „elsajátítás" hatókörébe. Azután — fokozatosan — a hazai 
és európai politikai, társadalmi, történelmi gondolkozás, szemlélet, eszmélkedés, tájékozódás 
és cselekvés megannyi új mozzanatával azonosul a költő, sajátítja ki őket művészete számára. 

Ez a folyamat két, eléggé jól elkülönülő szakaszban játszódik le. Az első szakasz kb. 1845 
késő nyaráig — kora őszéig tart. Erre a szakaszra — szempontunkból — az a jellemző, hogy 
mind az azonosulás, mind legtöbb esetben a szembenállás pontjai belül esnek egy eléggé egysé
ges, differenciálatlan viszonyulási, értékelő területen. Valahogy úgy képzelhető el, hogy a 
költő egy ellipszis egyik fókuszában áll, az elliptikus vonal által bezárt területen vannak a 
költőhöz közel és távolabb, de még mindig a mondott területen belül fekvő pontok. Igazi, 
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nagy feszültségű szembenállás ezen a területen belül nem alakulhat ki, mert ez a költő sajátja, 
azonosulási szférája, és így — mint rövidesen látjuk — a humor területe. A szatírához az szük
séges, hogy a szembenállási pólus kívül kerüljön az ellipszis területén, mint egy idegen, más 
töltésű pólus. 

Költészetének első, kb. 1845 őszéig tartó szakaszán Petőfi szembenállásának — egészen 
ritka és egész műre még nem, csak műrészletekre kiterjedő kivételekről eltekintve — csak az 
azonosulási, a humor-szférán belüli s azon messze túleső, eltávolító, formái mutathatók ki. 
Ez utóbbiak közt váratlanul — és számomra mindmáig érthetetlenül korán — tűnik fel 
A nemes (ha igaz, 1844 jan.-febr. Debrecen), majd immár teljesen érthető motivációval 1844 
késő őszén — kora telén A külföld magyarjaihoz, A természet vadvirága. Ezek számát ki lehetne 
egészíteni néhány kritikusellenes szatírán túli verssel (Rossz verseimről, A Honderühöz), 
hírlapi dühösködéssel, gúnyolódással 1845 első feléből. Szatírát azonban ebben az első szakasz
ban nem találunk. 

Ez érthető is, ha az ellenpólus még az azonosulási területen belül van, bár nem mindig egy
forma távolságra az azonosító, kisajátító költő-fókusztól. Ez az alkotó helyzet ugyanakkor a 
legjobb inkubátora a humornak. Messzire röpítő teoretizálás helyett csupán annyit jegyeznék 
meg, hogy a százféle (modern, újkori) humorelméletben egyetlen közös gondolat mindig meg
van: ti. hogy a humor valami kettősségnek, e kettősség dialektikájának derűben, harmóniában 
való felmutatása és feloldása. A vita többnyire csak akörül van: mi e kettőségnek a két pólusa? 
Lehet pl. valóság és látszat, színe és fonákja, élet és játék, könny és mosoly, arány és arány
talanság, konvenció-norma és eltérés stb. Számomra Petőfi humorának gyökere — mint már 
utaltam rá — az azonosulás és szembenállás kettősségének, kisajátítás-rokonítás és eltávolítás 
kettősségének derűs dialektikájában fedezhető fel. Amikor a hazai világot, embert, tájat, 
nyelvet, társadalmat stb. Petőfi „kisajátítja", persze hogy talál vele szembenállót, neki 
idegent, tőle távolit — de belülről, az azonosulás a/apálláspontjáról nézve, többnyire nem vál
hatnak ellentéteivé, idegenné, távolivá. Humorának első tárgyai főleg figurák, zsánerek (Kuruty-
tyó, Furcsa történet, Szeget szeggel, Kördal, A csavargó, Ambrus gazda, Pinty úrfi, János gazda, 
Az öreg úr stb. — és a figurák valóságos inventáriuma: A helység kalapácsa). Ezek a többnyire 
anekdotikus keretbe állított figurák különböző távolságra vannak az alkotó fókusztól. Egyesek
nek Petőfihez való közelsége mindenki számára nyilvánvaló (A csavargó, A tintásüveg színész
duója, Csokonai stb.), mások esetében az azonosulás rejtettebb, halványabb vonalú, de soha
sem kerülnek kívülre a hazai, rokoni, ismerős szférán, sohasem válnak ellenszenvessé, nem lesz
nek gúny tárgyává — sohasem nevetjük ki őket, csupán megnevetjük. Bemutatásuk, megjele
nítésük, mozgatásuk ezért nem válhat sohasem szatírává. A legjobb példa talán a Legenda, 
melynek istent devalváló, papok ellen lázító gondolati világát oly félelemmel bocsátották annak 
idején (az 1870-es években) a nyilvánosság elé, nem ismerve fel, hogy a vers kedély- és szemlélet
világa derűs nevetéssé oldja fel a szatírát. Hogy ez az isten a magyar nép és Petőfi saját, 
„házi" istene, s a pap — az is a miénk, az isten is inkább csak úgy tessék-lássék fenyegeti 
meg a pokollal. 

Egyik legérdekesebb vonása Petőfi humoros alapállásának, értékelésének az, hogy ha egyik
másik alakja, élethelyzete, életképe stb. „veszélyesen" kezd a /a'nevettető szemlélet, a devalváló 
gúny, esetleg a szatíra felé hajolni, rögtön egy olyan azonosuló impulzust bocsát feléje, hogy 
az rögtön le is rontja a másik pólusból — a tárgyból — önkéntelen sugárzó devalváló effektust. 
A csavargóba például olyan életrajzilag és életfilozófiailag hiteles személyes mozzanatokat lop 
be — első személyben! —, hogy azon mód megsemmisül az eltávolítóan devalváló felfogás 
lehetősége, a Levél egy színészbarátomhoz jó háromnegyed része a vidéki színészéletnek és 
művészetnek egy olyan karikírozott képe, hogy már-már igazságtalannak érezzük, amikor 
Petőfi nemcsak vállalja a maga nevében és életrajzi igazságában is, hanem egy komoly művelő
déspolitikai eszmélkedéssel-óhajjal zárja le. (Érdemes megfigyelni: mennyivel egyértelműbb 
az irónia és önirónia ugyané „komikai" tárgyban az V. Úti levélben, 1847 tavaszán.) Még érde-
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kesébb a Vándorélet cigányéletképében az azonosulási tengely megteremtése. A költemény 
utolsó soráig úgy látszik: öncélú életfestő mulattatásról van szó, — amikor egyszerre felcsattan 
a „vándorélet" összefoglaló értékítélete, mely pontosan azonos A csavargóéval: „farba rúgnak 
minden földi bajt". A bajoknak fittyet hányó, a szabadságot a nélkülözéseknél többre tartó 
filozófia — ez nem volt rajta Barabás rajzán, ezt Petőfi teremtette hozzá, megteremtve ezzel 
a humor jogát. 

Az első szakasz Petőfije számára a legélesebb két pólus — tehát a szatíra legjobb forrása — 
a városnak és vidéknek, akkor, nehezen feloldható szembenállása. (Különös, hogy az azonosulás 
egyszer város-, máskor vidékközpontú.) A Kedves vendégekről (1944 júl.), mint a vidékiesség 
látszólag szatirikus elítéléséről később ejtek még szót, itt az 1845 tavaszán Pestet kinevető-
kinevettető Pest című költeményben szeretnék rámutatni arra az azonosulási-kisajátítási 
szemléletre, mely eleve lehetetlenné teszi a maradéktalanul szatirikus bemutatást. „ . . . én 
Pestnek mindig jóbarátja voltam, | És ahol csak kell, hát pártját fogom" — ez olvasható a 
vers 2—3. sorában, mintegy jelezve, hogy szó sem lehet egy szatirikus értelmű szembenállásról, 
eltávolításról, a kívülről nézésről, illetve az azonosulási szférán kívülre helyezésről. 

Az én hitem szerint hasonló szemléleti s antiszatirikus viszonyulás miatt nem lehetett 
— nem lehet — szatíra a sokat vitatott V. Ferdinándhoz sem. Mutatis mutandis Petőfi számára 
ekkor a király olyan királynak, mint amily istennek a Legenda istene. Belül van — ha elég 
szélső helyzetben is — az azonosulási szférán, személyében még az eltávolító jegyek is a „Jó 
öreg királyom" perspektívájában válnak közelítő és félreérthetetlenül szolidáris jegyekké. 
A háttérben ugyan ott van már egy azonosulhatatlan, a kisajátított szférán kívül eső, tehát 
immár szatírát indukáló világ (a „titkos önkény", a királyt is „szolgarab"-bá degradáló, 
legegyénibb területén is megrabló-megalázó világ), de Petőfi ekkor szatíra formájában még 
nem tudja áttörni saját belső körét. Ha valami szatíra mégis van a költeményben, az a külső 
szférából sugárzik be a belső terrénumon árváskodó „jó öreg királyra". 

De mi közös, mi személyes érdekeltség tartja az azonosulási körön belül a tutyimutyi, papucs 
alatt nyögő, olykor felszarvazott öreg „urakat", „gazdákat", „mestereket", a leleplezett csók
lopó pernahajdert, a részeges, a borvirágos orrú figurákat? Tartalmi, jellembeli, személyiség
beli azonosulás nem, még a „meghódított" magyar világhoz való tartozásuk sem elég indok 
arra, hogy Petőfi humoros és ne szatirikus alapállásból mutassa be őket. A felelet persze egy
szerű: Petőfi abban azonosul velük, ami bennük az övé, Petőfié. Tehát a nyelvükkel, kifejezés
módjukkal, költeménybeli viselkedésükkel, gondolkodásmódjuk formájával, önbemutató jele-
netezésükkel, jellemüknek egy-két árulkodóan petőfies vonásával. Aztán azzal, ahogy Petőfi 
azokká a felejthetetlen figurákká formálja őket a szerzői beszédben is: gunyoros, de sohasem 
elítélő szemléletével, a vers ritmusa, rímei, refrénjei közti csetlés-botlásukkal, vagy éppen 
kacagtatóan rövid csattanókkal, rácsapásokkal; az érzékletesen találó groteszkségükkel, 
gyöngeségüket átlátszó szépítéssel erénynek, erőnek kijátszó önleleplezéseikkel, nyelvbotlá
saikkal. Nem utolsósorban a valóság fonákjának azzal a hódolatteljes tudomásulvételével, 
sőt a színe fölé emelésével, azzal az igazatadással, önmaga megrovásával, cseles behódolásával, 
mely úgy csalja be az olvasót és az ellenfelet a költő csapdájába, hogy olvasó és ellenfél közben 
látja a csapdát is . . . Egyszóval a humornak azokkal az egyetemes és petőfies eszközeivel, 
eljárásaival, melyekből tizet, százat megemlíthetünk, de kimerítően feltérképezni sohasem 
fogunk tudni. 

* 
Eddig minden rendben is lenne. A „baj" ott kezdődik, amikor Petőfi nemcsak az olvasót-

hallgatót és az ellenfelet csalja be humoros zsenijének csapdájába, hanem. — önmagát is. 
Az előzőkben arról beszéltünk, hogy a Petőfi-humor táptalaja, inkubátora az azonosulási 
szférán belüli azonosulás és szembenállás dialektikus egysége mint alkotó helyzet. Itt alakul
nak ki Petőfinek utolérhetetlen, a világirodalom legnagyobb humoros lángelméi közé emelő 



eszközei, szemléleti és értékelő módjai. És humorának funkciója is, mely — erről is volt szó — 
a megnevettetés és nem a kinevettetés. 

Ám Petőfi eszmei, politikai, intellektuális fejlődése során és persze a hazai és az európai 
történelem objektív körülményei által is a költőben egyre inkább szélesedik—távolodik a 
szembenállási zóna. Egyre inkább polarizálja a világot két olyan pólus körül, melynek egyikével 
azonosulni, szenvedélyesen, változtatni akaróan azonosulni tud, másikát, vele szembeszállva, 
azt megsemmisíteni akarva, eltávolítja magától. Ennek az eltávolításnak három fő formája 
— vagy inkább lehetősége — van. Belőle az egyiket, melynek esetében a költő a szembenállót 
egy dühös, támadó, átkozódó, megvető gesztussal messze az azonosulási elliptikán kívülre 
löki — már láttuk. A második, művészileg sokkal bonyolultabbat, polifonikusabbat: az iróniát 
itt csak érinteni tudjuk. Az irónia alapját egy olyan viszonyulási modell alkotja, melyben 
a művész az azonosulási zónán (sokszor önmagán) belül akarja kifejezni a legteljesebb szemben
állást és a szembenálló devalválását, esetleg elpusztítását — a szatíra eszközeivel. Vagyis az 
irónia a humoros szatíra, illetve a szatirikus humor viszonyulását tükrözi — szeretné tükrözni. 
Mivel azonban még az azonosulás is érvényesül, az irónia mindig diszharmonikus, könnyen 
követhető dichotómia, és fájdalmas, keserű belső harc eredménye. (Hagyjuk most figyelmen 
kívül a heinéskedő irónia termékeit Petőfinél, egyrészt mert nála ez többnyire mérő formai 
megoldássá vált, másrészt e nemben — mint tőle idegenben — Petőfi maradandót nem alko
tott. Vö. Egy hajfürthöz, Felsülés, Holdvilágos éj stb.) Az első Petőfi-arculatú irónia — szerin
tem — a Pál mester (1844 vége felé), de még inkább a Magyarország (1845. ápr.), s formai 
szerkezetével válik iróniává a Fresco-ritornell (1845. máj.). A „Felhők" érzés- és eszmei világa 
— a pálya minden szakaszán — nagyon alkalmas talaj az irónia megjelenésére, máskor megint 
viszont a szatíra funkciójú versek válnak iróniává. 

Bennünket azonban ezúttal elsősorban a szatíra és a humor viszonya érdekel, s az is csak 
Petőfi életművében. A humorral és az iróniával szemben a szatíra egyvonalú, egyrétegű, 
egyértelmű műfaj — ezáltal kerül rokonságba minden, közvetlenül támadó funkciójú iro
dalommal. A viszonyulási alapjuk is közös: a szatíra tárgya is egyértelműen kívül esik az azonosu
lás ekliptikáján. A szatíra azonban a komikum területére tartozván, nevettetni, pontosabban 
/«'nevettetni is akar. így akarja teljesíteni az invektíva, a pamflet stb. funkcióját is, ama 
francia mondás értelmében, mely szerint: Le rire, ca tue, a nevetés öl. Persze nem a nevetés 
öl — ellenkezőleg! —, hanem a kinevetés. És ezzel egyre közelebb kerülünk Petőfi „öncsapdájá-
hoz". Ennek megértéséhez legegyszerűbb, ha elővesszük azt a Petőfi-verset, melyet mindenki 
egyértelműen szatírának tekint — funkciójában természetesen magam is —: A magyar nemest. 

Még Petőfit csak az érdeklődés és szeretés szintjén ismerők számára is köztudomásúak 
azok a körülmények, melyek között a vers 1845 kora őszén Borjádon megszületett. Gyilko
sabb, kinevettetőbb szatírája a gőgös, buta, tunya, privilégiumaiban elbízott magyar nemes
nek alig képzelhető el. Ugyancsak jó messzire helyezkedik el a magyar társadalmat egyre 
inkább polarizáló Petőfi azonosító, kisajátító zónáján kívül. A különös viszont az, hogy ha egy, 
Petőfiben és a magyar társadalomtörténetben kevésbé jártas olvasó-hallgató találkozik a 
verssel — s ha előzetesen nem egyenirányúsítják recepcióját —, a hatás csak részben mindenes
tül elítélő kinevetés, ott hangzik lelkében a nevetésnek — megnevetésnek szinte-szinte meg
bocsátó szólama is. Nem a magyar nemes társadalmi ideológiája, ásatag indoklású osztály-
gőgje enyhül valamelyest humorossá — hanem önjellemzésének ragyogó telitalálatai, élet
szerű kijelentései, értékrendjének érzékletes „kifejtése", egyáltalán a petőfies művészettel 
művészetté varázsolt alak, figura, típus önmutogatása, „logikája", érvelése, forgolódása és 
szóbeli-versbeli életre keltése. Egyszóval] mindaz, ami a humor szférájában, alkotó helyzetében 
jogos volt, telitalálat volt. Nyilvánvaló: Petőfibe annyira beidegződtek a humor kifejezés
formái, a humoros szemlélet, perspektíva, verstan, hogy amikor szatírát akar írni, akkor is 
ezek esnek keze ügyébe, ezekkel akar kinevettetni, s nem veszi észre, hogy jobbadán „csak" 
megnevettet. 
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És ezzel azt is elárulja magáról, hogy igazán, lelki viselkedésének legmélyén nem szatirikus, 
hanem humoros tehetség. De itt a legnagyobbak közül való, akiknek humoros teremtménye 
sohasem tud igazán a művészi kisajátítás, teremtői azonosulás szféráján kívülre kerülni. 
Valamiben mégis a művész-alkotó képére és hasonlóságára van teremtve. Gondoljunk csak 
olyan humoros lángelmékre, mint Cervantes, Moliére vagy Dickens. Petőfi esetében egyenesen 
megdöbbentő a szemléleti, perspektivikus, önbemutató, sőt motívum- és nyelvbeli hasonlóság 
az Ebéd útónban (1844 tavaszán, Dunavecsén) önmagáról (!) adott tréfás-humoros kép — a 
jóllakottan, tétlenül heverő, okvetetlenkedve parancsolgató „nemes" szerepét játszó költő — 
és az itt szatirikusra eltávolítani kívánt, „magyar nemes" képe közö t t . . . A mélyen gyöke
redző tehetségnek van valami belső autonómiája, mely szinte a zseni akarata ellenére érvénye
síti saját alkotó, strukturáló törvényszerűségeit. Az idegileg-lelkileg megrokkant Vörösmarty 
hibátlan formai fegyelemmel írja meg A vén cigányt, a halálos beteg Kosztolányi verseiben ott 
él, hat, alakít a játéknak tűnő formai, nyelvi, verstani könnyűkezűség. 

Petőfi eszmei és művészi fejlődésének csúcsai felé közeledve egyre inkább el akarja magát 
határolni az európai és hazai történelem és művészet retrográd jelenségeitől. Ennek egyik 
— a közönség előtt leghatásosabb — formája azok nevetségessé tétele. Neki is lát, hogy a gaz
dasági, kulturális és politikai fejlődéstől elmaradt, a meghaladott múlt kövületeként továbbélő 
táblabíró-figurát /a'nevettesse a magyarságnak továbblépni kívánó, lázas-tevékeny készülődés
ben élő részével. így születik meg 1847-ben (részben talán már 1846 késő őszén) A táblabíró c. 
töredék, majd rokona, a Pató Pál úr. Kétségtelen: nevetünk is rajtuk, de a változástól félők
nek, a pusztuló világban tunyaságukkal „kitartóknak", a maguk privilegizált szemétdombján 
unalommal uralkodóknak soha jóízübb és mulatságosabb képét nem festette senki. De ami 
jóízű és mulatságos, az már nem lehet mindenestül ellenszenves. Petőfi megint elköveti azt a 
„hibát", hogy magára ölti a táblabíró alakját, a maga nyelvi—formai kifejező tehetségével 
beszélteti — félrevezető első személyben — a táblabírót, és ezzel egy szerep, egy figura humoros 
művészi megformáltságának élményét állítja a középpontba az ellenszenves benyomás helyett. 

Ah siralmas idő ! oh elfajult világ ! 
Boldog mostan a vak, s jaj annak, aki lát, 
Haj százszor jaj annak, mert csak azt láthatja, 
Hogy küszöbön van már az ítélet napja. 

így kezdi Petőfi a táblabíró siralmát a sátán — a forradalmi „újítások" — uralmának 
közeledte okán. Dehát lehet kinevetni valakit, aki ennyi kifejező, megjelenítő, megelevenítő 
művészettel, alkalmazkodással van elénk varázsolva? Ráadásul mindjárt az „1-ső §"-ban 
(a költemény ti. §-okra oszlik) Petőfi, most már félreérthetetlenül a maga nevében ugyanabban 
a szemléletben, tónusban, észjárásban és verstani gvadányiasságban indítja „hőskölteményét": 

Régi példabeszéd: „nehéz minden kezdet", 
De én csak most kezdem tapasztalni eztet; 
Amidőn kezdeni kellene dalomat, 
Tollnak rágásában gyakorlom magamat. 

Kitaláltam v é g r e ! . . . hősöm vezetem be, 
De hogy is nem jutott ez mindjárt eszembe? 
Bevezetem hősöm . . . kérem az urakat, 
Emeljék meg, amint illik, kalapjokat. 

„Hőse" leírása, környezetének, házának, „ideológiájának" bemutatása továbbra is ebben 
a hahotázó, karikírozó, a háttérből csalafintán leskelődő modorban történik. Fegyveres Tamás, 
a táblabíró úgy ténfereg, nyög, úgy kerül minden cselekvést, úgy méltatlankodik, mintha 
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egy rejtett kamerán át látnánk, s mintha az agyába épített elektródák árulnák el egész gondo
lati s érzelmi életét. Közben egyre boldogabb örömmel látjuk, hogy nem „idegen" valaki ez, 
hanem Petőfi teremtménye. Petőfi pedig nem tud teremteni olyat, ami nem emberi. Ami 
pedig emberi, ami humánum: az lehet gyarlóság, lehet mulatságos, lehet idejétmúlt is — de 
nem lehet gyűlöletes. 

Nem gyűlöletes, nem szatirizált Pató Pál úr se. De — meg vagyok győződve — Petőfi 
szándéka ellenére nem az. Aki persze szatirizálni akar valakit, az ne a népmesék otthonias, 
azonosuló hasonlatával kezdje a bemutatást: „Mint elátkozott királyfi | Túl az Óperencián, | 
Él magában falujában . . . ", az ne adja a házfödelének egy darabját a bolondos szél kezébe, 
az ne sugalljon Pató Pál úrnak másféle lehetőségeket, ne tegyen fel tanácsoló kérdéseket, 
mert Pató Pál úrnak van egy „közbevágó", elhárító refrénje, amit már-már el is fogadunk, 
olyan ragyogó tömörséggel és általánosítható érvénnyel fogalmazott meg — Petőfi: „Ej, 
ráérünk arra még 1" De Petőfi fogalmazta meg a romlásnak, elhanyagoltságnak, oblomovista 
pusztulásnak azokat a szemléletes és önkéntelenül humoros hatású manifesztációit is, melyek 
sokkal inkább nevettetnek, mint kinevettetnek. 

Hát a mente, hát a nadrág, 
Ugy megritkult, olyan ó, 
Hogy szúnyoghálónak is már 
Csak szükségből volna jó; 

Igazában, a lelkünk mélyén nem tudjuk elítélni Pató Pál urat ezekért a fogyatékosságokért 
— „De ez nem az ő hibája". 

Még különösebb „Petőfi-titok" az, hogy nemegy, tulajdonképpen ellenszenves, elaljasult, 
elembertelenedett figura is a humor megbocsátó, megszépítő, humanizált formájában áll 
előttünk, mihelyt Petőfi alakteremtő kemencéjéből kikerül. A hóhér kötelének Hiripi Gáspárja 
minden munkát kerülő, piszokba, értelmetlenségbe süllyedt csavargó, tarháló — de amikor 
Petőfi zsánereinek logikájával, gondolkozásbeli mechanizmusával, furcsa alapú önérzetével 
elénk áll, már szeretjük is. Csigolya Dániel (A fakó leány s a pej legény-ben) a legmélyebbre 
süllyedt alkoholista, de amikor a „Szomjas ember tűnődésé"-vel monologizál, érvel, ingatag 
lábakon ágál s önérzeteskedik, az ezekben megnyilvánuló petőfiség, Petőfi-művészet képes arra 
a csodára, hogy a végén sajnáljuk vagy nevessünk rajta . . . 

Nekem úgy tűnik: a legeltávolítottabb, legelidegenítettebb, de még a kinevetés-kinevette-
tés funkcióját is végző, tehát szatirikus, szatirizált világ az Okatootáia világa. A költemény 
időben nem esik messze a Pató Pál úrtól, viszonyulási, kritikai, ítéleti impulzus-rendszere 
s a humoros genezisű művészi eszköztár redukált felhasználása tekintetében azonban sok fényév 
választja el tőle. Mindeddig ebben a költeményben sikerült Petőfinek legjobban elkerülnie 
a humor csapdáját úgy, hogy a költemény nem vált egyszólamú támadássá, tartalmazza a 
szatíra komikum-bázisát is, de a gondolati, eszmei, indulati szembenállást semmiféle derű 
(még nyelvi, formai, zsáner-derű sem) nem enyhíti, szelídíti. Nagyszerű példája annak, hogy 
ugyanazon formai készlettel lehet írni szatírát is, humort is. Ebben a műben is ott van a fonák 
oldal színlelt dicsérete, az álelismerés, a negatívumoknak pozitívumokként való, erősködő 
feltüntetése: már minden ország halad — mondja a vers, de „A dicső Ausztr(ál)ia" „ő még 
most is, mint a szikla, Áll erősen egy helyen". Ilyen szomszédságért „Okatootáia" is csak hálát 
zenghet az égnek. Milyen különös: A táblabíró is, Pató Pál úr is művelődési kritika is, de itt 
ez a kritika felháborít, fellázít — és nem nevetünk Petőfinek olyan bevált humoros fogásain, 
hogy a pozitívumot — látszólag — degradálva, igazat ad a szembenálló félnek — „A költők, 
művészek és más | Kapa-kaszakerülők"-ről beszélve. Hiába a groteszk túlzás — hogy az ilyen
féle ember ,.-, . 



Csináltasson egy szép [?] szekrényt 
S zárja bele . . . a fogát, 
Minthogy ezen mesterségnél 
Fölösleges itt a fog. 
Harapnia nem leszen m i t . . . 

A nemességgel, a kutyabőrrel elég régóta fáséban van Petőfi - de olyan etimológiát még 
eddig nem vágott oda, hogy a kutyabőrt „sok úri ember | Saját testén viseli" (Az „etimologi
zálást" egyébként Petőfi a humoros nemben gyakran alkalmazza!). Aztán ott van a jelenetezés, 
melytől annyira „féltettük" Petőfi szatíráját. Nos, előttünk áll „az úri rend", 

„Nyisd ki markod, mind a kettői , 
A paraszthoz ígyen szól, 
„Nyisd ki markod, jóbarátom, 
Nesze semmi, fogd meg jól." 

Ez a népi szólásforma sem hozza közelebb az „úri rendet" (máshol az ellenfelet igen !), ahogy 
a közintézmények hiányán vagdalkozó „némely | Nem t'om milyen emberek"-nek is hiába 
mutatja fel a cáfolatot: „Mit? Nyilvános épület nincs? | Hát az akasztófa mi?" — nem mozdul 
mosolyra a szánk e remek művészi fogásokon, holott máskor . . . Vagyis hogy nevetünk éppen, 
de ez a nevetés fájdalmasan keserű, valahogy az iróniára kezd hasonlítani. Én azt is hiszem, 
hogy az Okatootáia nem is annyira szatíra, mint inkább telitalálat irónia. Hiszen azért ez az 
Okatootáia: Magyarország, bármilyen is, nem idegen, nem egészen kívül áll a személyes érde
keltségünkön. Ha bántjuk, gúnyoljuk, nevetségessé tesszük is — egy csipetnyit magunkat is 
belefoglaljuk. 

Mielőtt a legkényesebb szakaszban, 1848-ban vizsgálnánk Petőfi szatirikus képességének 
különös „gyengéit", néhány szóban vessünk egy pillantást egy eddig még nem érintett területre: 
a művészeti szatírára. A holdnak panaszkodó („nyávogó"), a hold megértését kereső, vele a 
kedvesnek üzenő, egy idejétmúlt privát szférában megrekedő, szentimentális—biedermeier, 
színvonaltalan költészet 1847-ben már elkerülhetetlenül fel kellett, hogy keltse Petőfi szatirikus 
dühét. Fel is keltette, s Petőfi meg is írta (talán Koltón, októberben) A hold elégiáját. Az 
említett költészeti irány, költői stílus, csak privatizáló érzelgés mindenestül kívül esik az 
azonosulható szférán, csak dühös támadást vagy kinevettető szatírát indukálhat Petőfiben. 
A hold elégiája valóban szinte tökéletes parodisztikus szatíra. Csak éppen . . . a költő hol 
túllép — formailag is — a nagy hevületű felháborodás és a „valódi költő" mellett hitet tevő 
vallomás felé — hol meg a helyzetnek, alaknak (s magának a holdnak) olyan „képtelen", 
azaz képből, absztrakcióból, jelrendszerből hús—vér-anyag valósággá konkretizált s vulgari
zált művészi világa irányában, hogy a költemény — olykor — szatíránál magasabb, esetleg a 
szatírán (nem értékben, csak viszonyulásban!) innen maradó művészi teljesítmény lesz. 
Bennünket, ezúttal, ez utóbbi elmozdulás érdekel. A tehetetlenül dühöngő, tajtékzó, monologi-
záló hold perszonifikált képe egyre inkább zsáneresedik, egyre inkább egy jelenet előadójává 
és eljátszójává lesz, a zsáner és a jelenetezés pedig láttuk már, Petőfi egyik legveszélyesebb 
és legcsodálatosabb öncsapdája, melyből szinte sohasem hiányzik valami Petőfivel azonosult 
mozzanat. Ez pedig az egyik esetben a humor szférájába vonzza vissza a szatíra alkotó erőterét. 
A hold elégiájában a zsáneresedő—azonosuló elem: a hold. „Mért vagyok én a hold? isten, mit 
vétettem . . . " kezdi ez a nagyon petőfies hold petőfies intonálással, hogy aztán egyre konkré
tabbra fordított fordulatokkal jelezze hold-mivoltából kivetkőzött Petőfi-dühét. Mindez persze 
jól beleillik a szatíra világába is, de a költemény vége a demisztifikálást és „demúzsaizálást" 
olyan devalváló konkretizálással végzi, hogy figyelmünk elfordul a gondolattól, s megtapad, 
nevetve, mulatva a helyzeten, az alakon és a „hold" szatirikus szemléletének — humorán. 



Egy sóhajtozó, össze-vissza kesergő hold-rajongó költő — mondja a Petőfi-dühtől már-már 
megpukkadó hold —: 

. . . váltig engem kérdez, 
S kér, hogy tekintsek be a szeretőjéhez. 
Jól van betekintek. Hát, öcsém, a Jutka 
Épen most búvik be a kemencelyukba, 
Sült kolompért szed ki, pofázza befelé, 
Megégette száját, mert hirtelen nyélé. 
Jaj be gyönyörűen rántja félre arcát! 

Megmondtam, aminek nem-tudása gyötrött, 
Most menj a pokolba, vigyen el az ördög! 

Tudom, nagy félreértés lenne, ha Jutka emlékeztetne A helység kalapácsa tenyeres-talpas, 
bumfordi parasztfiguráira és hétköznapi „eposzi" gesztusaikra. De — tudomásul véve, hogy 
ott az azonosulási fok egészen más, hogy annak alakjait nem akarja /c/nevettetni Petőfi — mégis 
a művészi megjelenítésben, a formai megoldásban annyi a rokon, a szerető-azonosuló nevetést 
kiváltó, hogy hangulati értékelésünkben ezt a sült kolompért pofázó múzsa valahogy mégis 
megfér A helység kalapácsa alakjaival. 

* 

1848 márciusával Petőfi olyan alkotóhelyzetbe kerül, hogy „difficile est satyram non 
seribere". Eszmevilágában, történelmi—társadalmi ítéletrendszerében, érzelmi viszonyulásá
ban olyan polarizáció fejeződik be, melynek során mindenkinek és mindennek világosan kijelö
lődik a helye még az azonosulási szférán belül vagy véglegesen azon kívül. Az azonosulási 
körön kívül eső és fölényt, győzelmet ígérő — tehát a szatíra élményformái közé eső — tarto
mányok: a királyság, továbbá a forradalom és nemzeti függetlenségi harc nem végzetesnek 
látszó ellenfelei. Természetesen mennél kisebb súlyú az „ellenfél", annál kevésbé veszélyes, 
annál könnyebben válik nevetségessé, annál jobban „áldozatává" esik Petőfi alakító, zsánere-
sítő tehetségének, azaz a humornak annál több formai vonása enyhíti. A csámpás lábával 
untauglich s a katonának állt derék legények távollétében kapóssá vált csámpás legény dicse
kedése ezért esik a szatíra-tartomány belső szélére, s Petőfi olyan hiteles lélektani és történelmi 
szituációba helyezi — ismét és ismét az önjellemzés, a magánbeszéd bravúros megoldásaival —, 
hogy a végén inkább a helyzet fonákságán nevetünk, s nem az igazságtalan előnyöket vetjük 
meg. Sőt, mintha egy csipetnyit jogosnak is éreznénk a csámpás legény ölébe hullt elégtételt. 
Akkor pedig már a szatíra nem talál eléggé célba. 

De a csámpás legény túl kicsi is ahhoz, hogy egy szatíra indukálója legyen. Annál lényege
sebb eleme Petőfi ekkori gondolatrendszerének a köztársasági eszme, s ennek arányában vesze
delmesebb, jelentékenyebb ellenfél a király s a királyság eszméje. Amikor 1848. április első 
napjaiban a Bécsből elkergetett királyt a magyar kormány — az ismeretes meggondolásoknál 
fogva — Magyarországra akarja hívni, hívogatni, Petőfi (aki már megírta A királyokhoz című 
republikánus mennydörgését) egyszerre olyan helyzetbe kerül, melyet csak a szatíra képes 
mindenestül kifejezni. Megszületik a Készülj, hazám! Indítékában, funkciójában, érzelmi és 
gondolati töltésében, történelmi súlyában a legragyogóbb Petőfi-szatíra... De ha egyszer 
valaki a humor zsenijének született, még ebben a tömény szatírában sem tudja megakadályozni, 
hogy a humor — a Petőfi-humor — egy-egy formai megoldása fel ne bukkanjon. Már maga az 
indítás is a maga közvetlen, családias fordulatával, a „hét országra szólás"-t érzékeltető hason
latával hahotát vált ki. Hahotát, de nem ítéletet, megvetést, elítélést. 
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Készülj, boldog haza 1 
Oly ünnep vár reád, amilyet 
Még nem pipázott magyar ember, 
Amely majd hét országra szól, 
Mint a lőcsei kalendáriom. 

A továbbiakban is borotvaélen — a legmagasabb rendű szatíraművészet borotvaélén -
táncol a költemény. Tudniillik a fonákját (csak a fonákját) mutatja a mondanivalónak, de a 
színének járó felháborodással, a bécsi eszme/ársa/c „gyalázásával", megrovásával („e bélpoklo
sok", „e sátán cimborái" „kurjogatnak" stb.), látszólag az ellenség oldalára állva („Kegyelmes 
jó császárjukat, Elkergetik", „Közénk fog jőni . . . A fölséges család 1"). Csak egyetlen hamis 
hang e hamis zenekarban, csak egyetlen percre megszakadása a valódi költői információ 
befogadó aktusának (Petőfi közönség előtt szavalta a verset) — és célját téveszti az egész 
„előadás". Hiszen előadás ez, Petőfi játssza-mondja a fonákját is meg a fonákjára ráhímzett, 
ráképezett színét is (pl. a bécsi forradalmárok „teljes szabadságot" követelő kijelentését); 
Petőfi játssza a hazug atyaisággal képmutatóskodó dinasztiát — és a parodizált magyar 
történelmi királyhűséget is. Ez utóbbi fonákjának történelmi pátoszát ugyan egyre-másra 
átlyuggatják a devalváló szavak („ . . . a csillagok potyognak", „ .. . hajdanában Bőgtek 
dicső apáink"), a nyilvánvalóan parodisztikus túlzások, formai erősködések („ . . . a hazának 
Nem volt egy gondolatja, | Nem volt egy érzeménye, | Mely édesebb a kárhozatnál, | Az ilyen 
vakmerőt, | Az ilyen szemtelent, | Az ilyen háládatlant..."). 

Zseniális „színészi" teljesítmény — de mégis „előadás", megjelenítés. Ehhez pedig Petőfi 
esetében majdnem elkerülhetetlenül a szerepjátszó humor hangulata társul. Ezúttal nem, a 
fonákján oly erősen kirajzolódik a színe valódisága, hogy a költemény megmarad a szatíra 
metszően eltávolító szférájában. Talán csak az utolsó, befejező szakaszban tűnik elő újra az a 
szemlélet és nyelvi—formai rendszer, mely már-már az „öncsapda" veszélyével fenyeget 
Az itt megnyilvánuló szemléletben és szavakban a királyi család ugyanis olyannyira kicsi, 
jelentéktelen, veszélytelen formát kap, hogy újból az intonáló sorok derűjét idézik. A szatíra 
egyik ellenmérge az ilyen túlságos devalválásból fakadó vidám derű, de az eljárás Petőfi 
számára olyan kísértés, melynek nehezen tud ellenállni. 

S ti elcsapott királyok 
Itt Európában valamennyien 
Jertek mihozzánk, 

Kosztot, kvártélyt adunk 
S az elvesztett királyi címek 
Kárpótlása végett 
Majd táblabírákká teszünk! 

' f! Az „örök dühösségű", felháborodott királygyűlöletet Petőfi 1848-ban nem is szatírákban, 
hanem átkot és bosszút hengergető „balladákban" és „kiáltványokban" fejezi ki: Bánk bán, 
A király esküje, Kont és társai, Vérmező, Akasszátok föl a királyokat! — és persze Az apostol. 

Két alkalommal azonban szatirikus hangvételű királyképet állít elénk: a Dobzse Lászlóban 
és a Kun László krónikájában. Mindkettő — feltehetőleg — 1848 kora nyaráról (június—július) 
való. Abból az időből tehát, amikor a magyar nemzet és a Habsburg-dinasztia viszonya a 
felszínen valamelyest rendeződni látszott, azon napok után, melyekben Petőfi egyik szavával 
azt mondja: „A monarchia Európában vége felé jár; a mindenható isten se mentheti meg többé", 
a másik szavával pedig — a politikai realitás felismeréséből-e? taktikából-e? — ezt: „ . . . a 
monarchiának van még jövendője nálunk, sőt mostanában [!] elkerülhetetlen szükségünk 
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van rá . . . " (Pest, Május 27.1848. keletű cikk, megj. az Életképek 1848. jún. 11-i számában). 
Ebben a nemzeti és privát helyzetben a nyílt királyellenes támadás művészileg hazug, politi
kailag ésszerűtlen lett volna. Első tekintetre az irónia látszik a legalkalmasabb megnyilat
kozásformának, ám Petőfi republikanizmusa és monarchiaellenessége továbbra is teljesen 
egyértelmű, még csak csírája se fedezhető fel benne az Arany János-i kettős viszonyulásnak 
(a szabadságharc és a nemzeti karakter későbbi megítélésében): „Engem esz a lúg, ha fejed 
mosom." A — tudatosan — humoros megközelítés természetesen eleve kizárt, hiszen a király
ság) ekkor már az azonossági zónától legmesszebbre eső idegen galaxisban kapott helyet. 

Marad tehát a szatíra. És ugyanolyan petőfies „csőddel", mint majd minden esetben. És 
ugyanazon okokból. Addig szemléli, mozgatja, beszélteti, prezentálja szegény Dobzse Lászlót, 
amíg egy rendkívül életszerű és mulatságos (nem gyűlöletes!) zsáner kerekedik ki belőle. 
Egy királyi „öregúr" és Pató Pál. Petőfi zsáneralkotó művészetének talán legnagyobb remeke. 
Már a nyelvi-stiláris „elővezetés" valóságos listája Petőfi humoros eljárásainak: szójáték 
(inkább „jelentés-játék"), lépegetés, kiegészítő toldás, kérdés, ellentétére forduló túlzás, 
álloyalitás („Ha éhezni méltóztatott"), álsajnálat és -együttérzés, melynek végén ott nevet a tör
ténelmi káröröm stb. Hát még a külső, hát még a gesztusok és a környezet! Dobzse László 
„nem volt nagy ember", de itt olyan nevetségesen kicsi és gyarló, olyannyira gügye és kiszol
gáltatott, hogy abban már van valami az együgyűek tisztaságából, a szegények elesettségéből: 
van valami rokonszenvesen emberi. Lehet-e mást tenni, mint — valami nagyon távoli együtt
érzéssel — nevetni az ilyen láttató versszakok olvastán? 

Parasztfolttal csapta pofon 
Csizmáját a varga, 
Rozsdás volt a sarkantyúja, 
Ferde volt a sarka. 
Kamrájában az egerek 
Semmi kárt sem tettek, 
Mert biz ott a legjobb szándék 
Mellett sem tehettek. 

Kun László alakja sokkal bonyolultabb, ellentmondásosabb. (Vö. „Az ördög se tudja, 
hogy mi volt több, | Emberség-e vagy kutyaság benne?") Az ő „krónikája" tulajdonképpen 
nem is szatíra, legalábbis nem Kun László személye elleni szatíra, őt magát, vitézségét, ha 
úgy hozta kedve: erélyét, antiklerikalizmusát és mint „a jók" reményét nagyonis elismeréssel 
emlegeti Petőfi. Még féktelenségét, a kun szabadosságba való keveredéseit sem ítéli el. De 
szatírája akar lenni a királyság intézményének és a király személyének általában. „A koronát 
még kölyök korában | Nyomintották a fejére néki" — ezzel kezdődik Kun László „uralkodása", 
a történelembe való belépése. Az örökösödés jogán. Pedig „még kölyök", s a koronát csak úgy 
„a fejére nyomintották". Valahogy nem így szoktak beszélni a trónralépésről, koronázásról. 
Persze az egész történelemről sem, az oligarchákról például nem így: „Fenekestül fölfordult 
az ország, | Olyan volt, mint a Csáki szalmája, | És e bajt a nagyurak okozták." Hát még amikor 
a papokról, pápáról van szó! 

S melege lett pap uraiméknak, 
Kegyetlenül szorult a kapcájok, 

Meghallja ezt a szentséges pápa, 
S haragjában adtateremtettéz . . . 

Most, most remekül eltalálja Petőfi: hogyan szolgálhatja a devalválás, a hétköznapiság, a 
visszájára fordítás a szatírát. Ezúttal is megvan a kettősség: egy ünnepélyessé, fennköltté 
tornázott-tanított történelem és a plebejus szemlélettel lemeztelenített hétköznap kettőssége. 
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De Petőfi ezúttal egyikkel sem azonosulfiat, mert látszat és valóság, színe és fonákja egyaránt 
gyűlöletes. A királyok, urak és papok történelme ez — ahogy egy plebejus, antiklerikális 
republikánus látja. Az előzőkben mondottak után tehát elmondhatjuk: tipikusan szatíra-
helyzet ez. 

Csak há t . . . Petőfi megint csak „megajándékozza" a költemény alakjait és uralkodó 
osztályait olyasmivel, ami által az alakokra devalváltságukban, gyűlöletes hétköznapiságukban 
is az emberség visszfénye sugárzik. Ez a valami a nyelvi megjelenítésük, ábrázolásuk, az író 
művészi szemléletében való viselkedésük természetessége, igazsága. Mindez — Petőfi varázslata 
révén — mintegy plebejus színt kölcsönözve nekik, önkéntelenül is csökkenti a távolságot a 
költő (s az olvasó) és a figurák között. Kun László kettős arculatáról már beszéltünk, most 
csak éppen két adalékkal egészítjük ki. Vajon nem a János vitézért való „drukkolásra" és a 
döntés kommentálására emlékeztetnek e sorok: 

László király, szerelmetes öcsénk, 
Már most aztán fogj erősen hozzá . . . 
Dehogy fogott, dehogy fogott! 

Ugyanakkor a meggyilkoltatását megjelenítő s kommentáló résznek, az utolsó versszaknak 
népies — devalváló nyelvi megjelenítése telibe talál: szatíra lesz. 

Hanem egyszer ilyen szókat hallott: 
„Laci pajtás, meghalálozik kend!" 
S három ember úgy oldalba szúrta 
őfelségét, hogy még meg se' nyekkent. 

Sok-sok hely van a krónikában, ahol a szatíra ilyen kitűnően ül, de vajon nem veszt-e komoly
ságából az oligarchák hatalmaskodásának ilyen nyelvi magyarázata: „Természetes, hogy mikor 
a macska | Nincs otthon, az egerek táncolnak... "? Számomra még „a szentséges pápa" is 
valami népi emberséget kap, amikor „haragjában adtáteremtettéz", és egyszerre az úri-papi 
nemzet mellé állok, amikor ilyen egyszemélyűségben zsörtölődik, cselekszik a történelem 
színpadán, mint valami népi figura: 

Megcsóválta fejét a nemzet, és 
Szólt: „Ami sok, az sok, hiába! 
Ha ez így tart, belénk üt a mennykő." 
S László komát betették fogságba. 

Tulajdonképpen az egész szatirikus krónika „hibásan" — vagyis Petőfi humor-autonómiá
jának törvényét követve — indul. Az a nekifutás, gondolatvesztés, előreszaladás és ön-vissza
térítés, a gondolat újrafelvétele elkerülhetetlenül a humor szférájába fordítja az egész indítást. 
(Emlékezzünk A táblabíró „előljáróbeszédének" toporgására.) 

Fene gyerek volt az a Kun László 

A hunokkal volt cimboraságba' 
Az igaz, hogy torkára forrt az a 
Kun barátság, benntörött bicskája . . . 
De ez már a vége; kezdjük elöl, 
Ne hágjunk rá a szép rend nyakára. 
Amint mondtam, újra csak azt mondom, 
Fene gyerek volt bíz őkegyelme; 



Ez a ragyogó formai s alkotáslélektani játék, mely Petőfi egyik legcsodálatosabb művészi 
képessége, inherens humorával már előrevetíti árnyékát a szatirikus „csődnek", vagyis a humo
ros zseni spontán győzelmének és bámulatos teljesítményének. 

Befejezésül még egy szót Petőfi utolsó szatírájáról, a Nyakravalóról. (A Caraffa-drámatöre
dék szatirikus elemeire való kitérés nem fér bele ebbe a keretbe.) A költemény keletkezési 
körülményei — ha némi, Petőfi javára szóló, indokolt elfogultsággal is — közismertek. Rögtön 
mondjuk is meg, hogy a szatíra kitűnően sikerült. És a szokásos művészi s petőfies fogással: 
a mélyben két értékrendet állít szembe a költő, a nyakravaló-viselésnek a katonai szabályzat
ban előírt kötelező voltát, tehát egy formális fegyelmi értéket és a honvédelmet, a csatatéri 
vitézséget. Az első értékrendnek a másikkal való szembesítése már önmagában is valami 
súlyos, megvetendő, kínosan nevetséges értéktévesztést jelez, de szatíra csak azáltal lesz belőle, 
hogy a valódi érték — mint színe — helyett a költő a formális érték — mint visszája — mellé 
áll, azt „magasztalja", úgy azonban, hogy mentül jobban kiemeli a visszáját, annál jobban 
kirajzolódik a színe. Valami értéket úgy dicsérni, hogy a dicséret zuhatagjában egyre inkább 
devalválódik, s a másik érték lekicsinylésével egyre inkább az első válik kicsinnyé, érték
telenné — ez a szatíra klasszikus modellje. 

Tehát a Nyakravaló „tökéletes" szatíra? Nem Petőfi írta volna, ha az lenne. Mindenekelőtt 
van benne egy jelenetező háttér: Petőfi nem Mészáros Lázárhoz beszél, direkt támadással, 
hanem a „szamár" „nyakravalótalanok" közönségéhez, azokat akarja „meggyőzni" arról, 
hogy „az a fő | A katonában, hogy nyakravalója legyen", azokat kergeti el a csatatérről.. . 
A jelenetezés, akár csak a közvetlen közönséghez szólás formájában is, mint annyiszor láttuk, 
Petőfi humoros zsenijének egyik „öncsapdája" (vö. Készülj hazám!), itt a jelenetezés, az „okta
tás", a közönséghez szólás erejét még csak növeli az, hogy rámutat a színfalak mögött álló 
Mészáros Lázárra, rá hivatkozik („ő| Tudja, hogy a legfő hősben a nyakravaló"), sőt Petőfi 
ténnyel is „igazolja" Mészáros igazát: 

Mert hisz az ő hada, mely oly hősleg megfuíamulí volt, 
Egytül-egyig mind, mind nyakravalóba' vala. 

Nem tudom, más hogy van vele, de bennem, ennek a jelenetező „érvelésnek" egyre ragyogóbb 
kifejtését követve, egyre jobban párolog a felháborodás, a düh, a megvetés, és már nem is 
olyan nagy lenézéssel, inkább jóízűt nevetve kiáltom a költővel: „Éljen Mészáros s éljen a 
nyakravaló!" Mintha ebben az előadó bűvészségben már vesztett volna valamit feszültségéből 
a vers elején egymásnak ugratott két értékfelfogás. Ehhez persze nagyban hozzájárul a vers
forma is: maga az a tény, hogy disztichon-sorpárok hordják a nyakravaló és nyakravalótalan, 
szamár, ostoba, kófic szavakat, „az a fő", „s ő Tudja" „Egytül-egyig" kifejezéseket, s egyáltalán 
az egész közönségre kacsintó előadást — sokkal inkább a nevetés, mint a gúny, a sértés irányába 
tereli a befogadást.. . Tiszttársai folyton nógatták Mészáros Lázárt, hogy legyen megsértve 
a költeménytől, de — talán egyedül humanista műveltségű ember köztük — sem akkor, 1849. 
febr. 20-a körül, sem később nem volt erre hajlandó. Talán a művészet iránt fogékonyabb volt, 
mint a hadvezetés tudománya iránt? 
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András Martinkó 
PETŐFI ENTRE L'HUMOUR ET LA SATIRE 

D'aprés l'opinion de l'auteur, le dinamisme de rapport de la poésie de Petőfi dérive de la 
dialectique de l'identification et de l'opposition. C'est cette derniére forme de rapport qui est 
l'incubatrice de la satire. Les situations de l'opposition ne manquent mérne pas dans l'oeuvre 
de Petőfi, elles créent quelques satires magnifiques, mais elles sönt pourtant beaucoup moins 
nombreuses par rapport á l'importance de Pélément d'identification dans le dinamisme de la 
création. L'auteur cherche á examiner cette Situation contradictoire, et il obtient comme résultat 
que c'est dans le systéme de rapport et dans la méthode de création de Petőfi qu'on a á chercher 
les facteurs qui atténuent souvent la satire en un humour — et cela quelque fois malgré et 
mérne á l'insu du poéte. D'une part, dans la vie de Petőfi, une Opposition véritable ne peut 
pas se réaliser, étant donné que le sujet de la satire resté en dehors de la sphére d'identification. 
(Cette Situation est avant tout une serre chaude pour l'ironie, mais, faute de place, l'auteur 
ne peut pas s'y étendre plus longuement.) Mais quand, á peu prés á partir de la seconde moitié 
de 1845, l'opposition créatrice de la satire peut se réaliser, les procédés artistiques d'une fonction 
profondément humaniste, formés dans la maniére de créer de l'humour, déclenchent á eux 
seuls l'effet qui est beaucoup plus celui du rire compatissant ou du moins indulgent que celui 
de la dérision toute á fait opposée et aliénée. 
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