
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Petőfi jelképrendszeréről 

I. 
1. Aki Petőfi verseitfrendszeresen olvassa, könnyen észreveszi, hogy Petőfi — különösen for« 

radalmi verseiben — szívesen használ szimbólumokat. Petőfi szimbólumairól és „szimboliz
musáról" J. Soltész Katalin a következőket mondja: „Megszoktuk, hogy a költői szimbólum 
valami rejtett értelmű, első olvasásra gyakran nehezen érthető, többféleképpen magyaráz
ható, nemegyszer homályos jelentésű kifejezés." Mégis tagadhatatlan — írja —, hogy a Nemzeti 
dal olvasásakor „már a gyermekek sem gondolnak valóságos láncra és kardra: az irodalmilag kép
zetlen olvasó is megérti és megérzi, hogy a lánc a rabságot, a kard a harcot jelképezi. Elvont 
fogalom helyett konkrét tárgyat nevez meg a költő, mégpedig olyat, mely az illető fogalommal 
reális és mindenki számára azonnal felfogható kapcsolatban van. Konvencionális szimbólumok 
ezek, amilyeneket jól ismerünk a költészet évezredes hagyományaiból vagy éppenséggel a 
köznyelvből, a mindennapi életből. Az ilyenekről mondja Komlós Aladár, hogy »a szimbolista 
költő az effélét nem használja, épp azért nem, mert konvencionálisak, már-már egyértelműek 
az egyenes megnevezéssel« . . . Petőfi persze nem szimbolista költő: a konvencionális szimbó
lumok használata éppen az ő költői törekvéseibe illik bele."1 

2. J. Soltész Katalinnak Petőfi szimbólumaival kapcsolatos megállapításait még néhány 
jellemző vonással ki kell egészíteni. Azonkívül ugyanis, hogy Petőfi szimbólumai konvencio
nális szimbólumok, van még néhány jellegzetes tulajdonságuk. Az egyik az, melyre már J. 
Soltész Katalin is utalt, hogy a szociális érvényű, konvencionális szimbólumokat Petőfi sűrűn 
használja. Az ő megfigyelését tovább finomítva és általánosítva inkább azt mondhatnánk, 
— éppen a J. Soltész által idézett kard és lánc szimbólum a legjobb példa erre —, hogy Petőfi 
ezeket a konvencionális szimbólumokat rendszeresen használja — elsősorban és főleg forra
dalmi tartalmú vagy forradalmi és politikai tartalmat is hordozó verseiben. Sőt, ad absurdum 
vive ezt a gondolatot, azt állíthatjuk, hogy bizonyos gondolatokat politikai, forradalmi tár
taim hordozó — és éppen nagyobb tömegek számára szánt, gyújtó hatású — verseiben csak 
ezek konvencionális szimbólumokkal (illetőleg fogalomkörükbe tartozó szinonimáikkal) 
fejez ki i z járul az is, hogy Petőfi ezeket a szimbólumokat egész életművében azonos 
— vagy nagwn «zűk körre szorítkozó — jelentésében és azonos előjellel (tehát rendszeresen 
vagy pozitív, v ; • egatív hangulati értékkel) használja. 

Ennek a — Petőfi verseinek ismeretében eléggé nyilvánvaló — ténynek a rendszeres és 
körültekintő bizonyítása egy később megírandó, hosszabb tanulmány feladata kell hogy le
gyen: egy olyan tanulmányé, mely rendszeresen dolgozza fel Petőfi motívumkincsének és 
szimbólumainak teljes rendszerét. Addig is, míg egy ilyen jellegű cikk elkészül, némi össze
vetési alapul J. Soltész Katalin már említett cikkéhez (i. m. 330—8), Gáldi Lászlónak a Bús 
szavunk jelentésköre Petőfinél című cikkéhez (Nyelvtud. Ért. 40: 107—14) és a Petőfi-szótár
nak a közeljövőben megjelenő I. kötetéhez — valamint az alább, a tenger—hajó motívummal 
kapcsolatban elmondottakhoz utalom az olvasót. 

3. Olyannyira gyakran él Petőfi a konvencionális szimbólumokkal, hogy ezek nagyobb, 
elsősorban forradalmi verseibe szinte már előre meghatározott, korábbi verseiben „előre ki
munkált" nyelvi formában, gyakran pedig már előre megfogalmazott nyelvi környezetben 
kerülnek. S tegyük ehhez hozzá — újfent —, hogy a költő ezeket a szimbólumokat, ezeket a 
motívumokat egész életművében általában többé-kevésbé azonos jelentésben vagy hasonló 
fogalomkörbe tartozó jelentésben használja (vö. J. Soltész Katalin már idézett cikkével) 
olyannyira, hogy ezek a konvencionális szimbólumok — tartalmilag és formailag is — szinte 
Petőfi belső és sajátos kliséivé, jó értelemben vett frázisaivá váltak. Költői nagyságának egyik 
legbeszédesebb bizonyítéka, hogy képes őket művészien és mindig újszerűen illeszteni versei
nek szövegébe. Csak néhány példát idézek bizonyítékul: A Nemzeti dal ezen sorait: 

1 J . SOLTÉSZ Katalin: Petőfi szimbólumai. NyelvtudÉrt . 40: 330., Bp. 1963. 



Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 

már 1846-ban „kezdi megfogalmazni" a költő. A Felhők egyik darabjában, a Szép kedvesemben 
ugyanis ezt olvashatjuk: 

S ha majd fölénk a szemfedő borúi, 
S kivisznek, s rajtunk a sír domborul!.. , 

• 

A Minden virágnak kezdetű versben a motívum (azonos rímmel) így él tovább: 

S ha meghalok, ha megfagyok: szememre 
Megkönnyezetlen szemfedő borúi, 
S ültetni nem fog senki egy virágot 
A sírra, a melly rajtam domborul. 

A Nemzeti dal szövegéhez legközelebb áll a motívumnak a néhány hónappal vagy néhány 
héttel korábbi Lehel vezér-ben megfogalmazott változata.2 

[Álmosnak] 
Leszállt fejér feje a fekete földbe, 
Zöld mohos sírhalom domborult fölötte. 
Körülállta sírját az egész magyar faj, 
S esküt tett le felhőt-szaggató morajjal: 

Ugyancsak többször — korábban is, később is — és hasonló fogalmazásban bukkan fel 
Petőfi verseiben a Nemzeti dal kard szimbóluma, illetőleg a kard megragadásának, a fényes kard 
nak, valamint a kard és a lánc, a bilincs, „kapcsolatának", ellentétének motívuma: 

Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled régi kardunk 1 

A villogó fényes kardról az 1847-ben írt Legszebb versem című költeményében ezeket olvashatjuk: 

A legszebb versem még hátravan. 
Legszebb lesz az, ha majdan Bécscsel 
Hazám boszuja szembeszáll, 
S én villogó kardom hegyével 
Száz szívbe ezt írom: halál! 

A koldus sírja című versben e sorok rejtik a fényes kard motívumát: 

Oh, ez a kéz, a melly vénségében 
Ezt a száraz görcsös ágat fogta, 
Ifjúsága teljes erejében 
Harczok fényes kard\át villogtatta. 

A Nemzeti dal előtt néhány nappal keletkezett a Kemény szél fúj . . . című vers. Ennek 2. sza
kaszában arról ír Petőfi, hogy illik-e még a nemzet oldalára a kard. S ezt a motívumot itt is 
éppúgy a dicső múlt felemlítése követi, mint a Nemzeti dalban. 

A király esküje című vers 66—70. sorában a tündöklő kard mellett, a kard kézbefogásának és a 
rozsdás bilincsnek motívuma van együtt. A kard megragadása — mint már előbb is említettem 
— ismét elég gyakori, visszatérő motívum a kard szimbólum használatával kapcsolatban. 

2 Érdemes különben összevetni a képet Kossuth Hírlapjának alábbi soraival:,,... a fegyveres erő ha diadal
maskodik, a szabadság hívei lakolni fognak, a zsarnokság nyomán sírok dombjai emelkednek. Bécsben kezdik 
a műtétet". (I. m. 1848. 441.) 
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Megtalálható az 1848-ban írt Bordal 3. sorában, az Ismét magyar lett a magyar kezdetű vers 
3. szakaszában, melyben a kard megragadása mellett jelen van a kard csillogásának motívuma is, 
sőt a 2. szakaszban ott van a bilincs is. Felbukkan a motívum a Búcsú című versben is. Ez 
utóbbiban a lant és a kard párhuzama is megjelenik. Ez a tény a költő és katona azonosságát 
jelenti, s azt, hogy mindkettőnek közös a célja: a szabadság. Ez a két motívum szinte azonos 
szavakkal tér vissza az 1849-ben írt Akasszátok föl a királyokat 39. sorában és az 1849-es Burián 
Pál emlékkönyvébe című versben. 

Az előbb a tündöklő, fényes kardra idéztünk példákat. Gyakran kapcsolódik ennek ellentéte, 
a rozsda is a kard szimbólumhoz. így az 1845-ből származó A magyar nemes kezdősoraiban, az 
1847-es Rongyos vitézek 3. szakaszában, valamint az 1848-as Megint beszélünk 2. versszakában. 
Ez utóbbi vers utolsó sorában egyébként megjelenik a bilincs, a lánc motívum is, mely szintén 
nagyon gyakori kísérője a kard—fegyver szimbólumnak. Petőfi 1847-ben külön verset is szen
telt a két szimbólumnak: Kard és lánc. 1848-ban a már említett Megint beszélünk című versen 
kívül megjelenik a két motívum az Olaszország kezdősoraiban, a Nemzeti dal-ban, A király és a 
hóhér-ban, 1949-ben pedig az Európa csendes, újra csendes... c. versben,3 majd a Péter bátya 
címűnek utolsóelőtti szakaszában és — a lanttal együtt — a Bizony mondom-ban. 

4. Ez utóbbi példák — különösen az 1849-ben írt Bizony mondom — Petőfi szimbólumrend
szerének egy újabb jellegzetességére hívják fel figyelmünket. Arra, hogy Petőfi, mivel tényleg 
konvencionális értelemben használja a szimbólumokat, rendszerint többedmagukkal építi bele 
őket verseibe. (Ha a versek egészét tekintettük volna egy-egy részlet idézése helyett, jóval 
több motívum-kapcsolatot vagy motívum-láncolatot figyelhettünk volna meg: a motívumok
nak, szimbólumoknak egy eléggé kerek, eléggé zárt — asszociációs — körét.) Ebből az követ
kezik, hogy — egyrészt — kevés kivételtől eltekintve, Petőfinek alig akad olyan verse, melyben 
csak egy-két szimbólumot használna. S nincs olyan verse, melyben ez az egy vagy maximum 
két konvencionális szimbólum a többi fölé emelkedve allegóriává, vagy az egész verset kitöltő 
szimbólummá válva úgy eluralkodna a vers egésze felett, mint például Ady Disznófejű Nagy
ura vagy Fekete zongorája, Jó Csönd-hercege. Még A rab oroszlán allegóriában sem válik 
szimbolikussá, egyeduralkodóvá egyetlen motívum sem, hiszen az oroszlán maga is konven
cionális szimbólum, s így mint ilyen válik az allegória hordozójává. 

Ezek a példák — másrészt — arra hívják fel figyelmünket, hogy a szimbólumok rendszerint 
többedmagukkal szinte egységes, egymást — majdhogynem szükségszerűen — felidéző asszo
ciációs sorrá válnak, egész szimbólumrendszert alkotnak. így azután mint egy közös, állandó 
rendszer tagjai közösen hordoznak egyetlen nagy alapgondolatot, például a szabadságnak, 
a forradalmi harcnak, a dicső halálnak stb. gondolatát. Ebből az is következik, hogy az azonos 
gondolatkörbe tartozó, az azonos tartalmat hordozó versekben ezek a szimbólumok rendsze
resen visszatérnek: Petőfi azonos motívumokkal fejezi ki azonos gondolatait, még akkor is, 
ha e gondolatokat más és más időpontban foglalja versbe. Egy-egy szimbólum megjelenése, 
felbukkanása tehát szinte törvényszerűen húz magával — azonos szimbolikái egységbe tar
tozó — egy-két erőteljesebb és még néhány kevéssé ismert, kevéssé pregnáns, de Petőfi költé
szetében eléggé jellegzetes motívumot.39 

Hogy ez az „örökös ismétlődés" mégsem teszi Petőfi műveit szürkévé, egyhangúvá, az 
Petőfi kép- és nyelvteremtő zsenijén kívül annak is köszönhető, hogy a különböző versekben 
az egyes (ismétlődő) szimbólumok egyrészt más-más sorrendben, gyakran más-más nyelvi 
megfogalmazásban követik egymást, másrészt megterheltségi fokuk, intenzitásuk versenként 
erősen változik. Változik az egyes — kevéssé jellegzetes — kísérő motívumok száma és erőssége 
is. 

5. Érdemes a motívumok, szimbólumok összefüggése, kapcsolódása szempontjából össze
vetni 1848 tavaszának néhány nagy politikai versét. Nézzük, miről vall az Olaszország, az 1848, 
a Kemény szél fúj... és a Nemzeti dal című vers. Az összevetéskor természetesen nem szabad 
megállnunk a szimbólumok szószerű egyezésénél — ilyen is akad szép számmal —, hanem to
vább kell lépni a tartalomszerű, motivikai egyezésekhez. (Bármily érdekes és tanulságos lenne is, 
csak néhány esetben utalok más Petőfi versekkel való kapcsolatukra.) 

Az összevetéskor azonnal feltűnik, hogy a konvencionális szimbólumok közül a kard meg
van az Olaszország, az 1848, a Kemény szél fúj . . . és a Nemzeti dal című versben. A lánc felbuk
kan az Olaszország-ban és a Nemzeti dal-ban, de az 1848 és a Kemény szél fúj . . . című versekből 
hiányzik. A vihar, erős szél más-más szóval megemlített közös eleme az Olaszország-nák (égi-

* Megemlítem csak, hely hiányában példát itt sem idézek, hogy a lánc, bilincs motívumnak nagyon gyakori 
kísérő igéje a csör(ö)g éppúgy, mint a kard szimbólumnak is gyakori társa Petőfi verseiben a cseng ige. Termé
szetesen mindkét szimbólum mellett gyakran szerepelnek az említett igék főnévi származékai is. A lánc-
bilincs szimbólumnak gyakori kísérője a széttörés motívuma is. , a Hasonló megállapításra jut Széles Klára József Attila fiatalkori verseit vizsgálva (SZÉLES Klára: József 
Attila ifjúkori versei. ItK 1963. 317-327.), s magam is utalta m rá József Attila Kosztolányi c. versének 
elemzésében (Nyr 88: 140-9). 



háború), az 7545-nak, és mint a címe is elárulja, a Kemény szél fúj.. .-nak. Hiányzik azonban a 
Nemzeti dal-bó\.1 A múlt dicsőségének felemlegetése, illetőleg az ősök szellemének és a jelen gyald-
zűtának felemlítése az 1848 című vers kivételével mindegyik versnek közös sajátja. Még ez 
utóbbiban is van rá utalás.5 Közös még a véres ítéletnek, a zsarnokság elpusztítása pillanatá
nak emlegetése is. Az Olaszország című vers első szakaszának 3—4. sora és az utolsó szakasz 1. és 
5. sora szól erről. Az 1848 címűben az utolsó szakasz, a Kemény szél fúj .. .-ban az utolsó sza
kasz első két sora utal erre. A Nemzeti dal pedig ennek kihirdetésével kezdődik. 

Lehetne sorolni még a közös motívumokat, bemutatva azokat is, melyek a kiszemelt versek 
többségében már nincsenek meg. Külön feladat lenne bemutatni e motívumok kapcsolódását 
az 1848 tavaszán született politikai versek motívumkincséhez. így például a Van-e egy marok 
föld, vagy Az országgyűléshez, vagy a 15-ik márczius 1848, vagy A szabadsághoz című verse
kéhez, vagy akár az olyan természetleírásokéhoz, mint A tél halála vagy az olyan szerelmes 
versekéhez, mint a Feleségek felesége, illetőleg az olyan allegóriákéhoz, mint A rab oroszlán. 
Külön elemzést érdemelne a motívumoknak az összefüggése a Ne feledd a tért című Moore-for-
dítás motívumaival. Ebben ugyanis sűrítve benne rejlik Petőfinek szinte a teljes forradalmi 
motívumkincse! 

1. Az itt kissé részletesebben tárgyalt négy verstől, de az 1848 tavaszán írt politikai, forra
dalmi versektől is, szimbólumhasználatát illetően, nyelvi megformálás, motívumkincs te
kintetében láthatóan különbözik 1848 márciusának egyik leghatalmasabb költeménye, a Föl
támadott a tenger című allegória, mely Imre Lajos találó hasonlata szerint „modern képalkotó 
módszerével olyan, mint egy szenvedélyes Ady-vers"6. Helyesebben szólva talán a többitől 
különbözik az a hajó—tenger szimbólum, amely ebben a versben van. Mert míg azok motívum
kincsükkel szervesen kapcsolódnak Petőfi korábbi és későbbi verseihez — és egymáshoz is —, 
ez utóbbi (a Föltámadott a tenger) — legalábbis motívumait tekintve teljesen egyedülállónak, 
Petőfi korábbi költészetében társtalannak tűnik. Eltér a többi Petőfi verstől, hiszen — lát
szatra — egyáltalán nem kapcsolódik azok motívumrendszeréhez. A két motívum, melyre az 
allegória felépül, korántsem oly egyértelmű, mint Petőfi többi szimbóluma — talán mert a 
szimbolizált jelentéssel nincsen konkrét, kézzelfogható kapcsolatban. Ráadásul az allegória 
alapjául szolgáló tenger—gálya, illetőleg az óceán, folyóvíz—hajó, bárka, csónak, sajka motívum 
mint forradalmi jelkép vagy szimbólum csaknem teljesen társtalan, alig lelhető fel Petőfi 
korábbi költeményeiben. Forradalmi tartalom és mondanivaló kifejezésére nem használhatja 
fel őket Petőfi. 

Forradalmi témájú költeményben 1846 végén, sőt csak 1847-ben jelennek meg, még akkor 
sem hordoznak elsődleges forradalmi tartalmat, hanem csak más, erőteljesebb, egyértelműbb 
szimbólumok (pl. kard, bilincs, (csata)sík, végítélet, (szél)vihar, lant stb.) járulékos, kiegészítő 
elemei. Még ekkor is a konkrét jelentés az erősebb bennük, bár a szövegkörnyezet, a vers tar
talma és megformáltsága nemegyszer már előrevetíti, sugallja a későbbi allegorikus — majd 
az 1848 tavasza utáni szinte modern szimbólumként való — használat lehetőségét. Még ilyen
kor is csak lazán, kevés szállal, kevéssé motiváltan kapcsolódnak a velük együtt előforduló, az 
elsődlegesen forradalmi jelentésű emblémákhoz. A forradalmi jelképrendszerben sincsen olyan 
állandó, meghatározott és könnyen meghatározható helyük, mint a többi motívumnak. Jelen
tésük sem olyan egyértelmű, mint például a bilincs-nek, kard-nak, járom-nak és a J. Soltész 
Katalin által — fentebb idézett munkájában — felsorolt többi motívumnak. 

2. Mind a tenger, mind pedig a gálya, hajó, csónak, sajka motívum(csoport) gyakori Petőfi 
lírájában, de — ismételjük — 1848 előtt csak nagyon ritkán használja őket a költő forradalmi 
vagy politikai szimbólumként, sőt ilyenek társaságában is alig. 

A tenger motívum — helyesebben a szó — a Petőfi-szótár tanúsága szerint kb. 140-szer lel
hető fel Petőfi műveiben, az óceán szó pedig 12 alkalommal fordul elő.7 Az esetek többségében 
azonban a tenger a fenség, mélység, titokzatosság, a kifürkészhetetlenség, a nagyság, végtelen
ség, a magában kincseket rejtegető zseni, a költő — illetőleg a költő érzelmeinek — jelképe 

* Az Olaszországban az égiháború szót olvasva lehetetlen nem gondolni az Egy gondolat című versre. Az 
1848 madár motívuma (sas, ölyv stb.) szintén gyakori a forradalmi versekben. 5 Vö. az Olaszország 10—22., a Kemény szél fúj 5—16., az 1848 5—6., a Nemzeti dal 9—12., 33—36. sorával. 

• Vö. IMRE Lajos: Amüfaj kérdései Petőfi 1848-49-es lírájában. Tanulmányok Petőfiről. Bp. 1962,447-8., 
ill. 397—465., valamint OÄLD1 László: Jegyzetek Petőfi jambikus versformáiról (i. m. 479 és kk.). 

' Ebbe a számba csak a tenger és az óceán szó előfordulásának száma értendő bele; nem vettem figyelembe 
a körülírásokat, sem az olyan eseteket, amikor a viz szónak van 'tenger' jelentése. Figyelmen kívül hagytam 
. folyóvíz előfordulások nagy számát is (pl. Tündérálom). A hajó szó 26-szor, a gálya 5-ször, a csónak 15-ször, 
a bárka 5-ször fordul elő. 



elsősorban korai, de még későbbi, 1847 körül írt költeményeiben is. Mint ilyen, leggyakrabban 
szerelmes versekben, vagy költő életével — 1847 körül a költői hivatással — foglalkozó köl
temények egy-egy motívumaként bukkan fel. (Ez utóbbiakban már forradalmi motívumok 
környezetében is.) Gondoljunk csak az 1842-ben írt Hazatérés című Heine-fordítás utolsó sza
kaszára, vagy az 1844-ből származó Elmondanám második szakaszának metaforájára, mely a 
Honfidal és a A dal közvetlen szomszédságában született. Ezekben a versekben és az előfordulá
sok legtöbb esetében a nagyság érzését sugalló szelíd, nyugalmas és végtelen tenger képével 
találkozunk (vö. például Szőke asszony, szőke asszony, Csendes tenger rónaságán stb.) akár 
mint természeti jelenséget írja le a költő, tehát a szót konkrét értelemben használja, akár 
metaforában vagy hasonlatban használja fel érzelmeket8 vagy természeti jelenségeket (a pusz
tát, az alföldi sík határt) hasonlítva hozzá.9 

3. A vad, viharos tenger motívuma is nagyon korán felbukkan — igaz, kezdetben csak konk
rét értelemben és túlnyomórészt szerelmes versben. Először a már említett Hazatérés-ben 
találkozunk vele. Már ekkor együtt a csónak motívummal, mely természetesen beletartozik 
a hajó—gálya fogalomkörbe. Igaz, a viharos tenger képe (mely ettől kezdve rendszerint együtt 
jelenik meg a hajó motívummal) ebben a költeményben még meglehetősen élettelen. 

A képnek és a motívum több más későbbi felbukkanásának azonban még szinte semmi 
köze sincsen a Föltámadott a tenger viharos, eleven, mozgékony, nagy indulatokat tükröző, 
végtelen energiákat megmozgató allegorikus, szimbolikus képéhez. Ezekben a tenger—víz— 
csónak—hajó motívum (bár a hajó nem egy esetben már átvitt, szimbolikus értelmet hordoz) 
még csak kulissza, festett díszlet, mely elsősorban a szerelem ábrázolásához vagy másmilyen 
érzés nagyságának, hőfokának érzékeltetéséhez szolgál háttérként. így például az Életem most 
kezdetűben a vészes tengeren a sajka, vagy a De miért is címűben a vészkor a hajós, ki 
„mindent tengerbe vét, Hogy az üres hajóban Megmentse életét." így van ez A hóhér kötele 
egyik mondatában, illetőleg az Úti levelek egyik részletében is.10 

Máskor a végtelenségre, a nagyságra utaló költői kép vagy hasonlat, mely a vers alapgondo
latat adja meg. Ilyen aCsendes tenger rónaságán, Az időhöz című versben, valamint a Szerelmem 
zúgó tenger-ben is. Ez utóbbiban az olvasó már csak a megcsendesült, a korábban viharos, 
de most már nyugodt tengert látja, melyen fel-alá evez a költő lelke a „Szelíd merengésnek 
hintázó csónakán". Ez az utóbbi felhasználási mód a jellemző a viharos tenger motívum fel
bukkanásának nem egy esetére. 

4. A tengeri vész, vihar, a vad romboló elem nagyon gyakran már csak mint emlék, a múltban 
lezajlott esemény bukkan fel a versben; még akkor is, ha veszélyeztetett, hánytorgó hajók 
jelzik a tenger erejét vagy széttört, elsüllyesztett gályák felett simulnak el a tenger haragos 
hullámai. Elég csak utalni a már említett Szerelmem zúgó tenger vagy a Csendes tenger rónasá
gán című versre,11 illetőleg a Messze vándoroltam-ra12 és a III. Richárd előadásáról írt Színi
bírálat egyik mondatára.13 

Í 

"Vö. például a Messze estem 15—16. sorában, A bánat? egy nagy oczeán-ban a Hány csepp van az óczeán-
ban ... című versben, a Salgó 418 — 424. sorában. Ebben a versben egyébként a szerelmet folyóvízhez is hason 
Htja 1 A tenger hasonlat után, annak folytatásaként megjelenik a csillag és a tengeri vihar is. 

• Vö. például a János vitéz 189—192. sorait, az Elnémult a fergeteg 11 — 12. sorát, illetőleg ennek a versnek 
— melyben utalás történik a fergetegre is — a szövegváltozatát, valamint a 11 — 13. sorát, A puszta, télen 
13—14. sorát és a Csendes tenger rónaságán" kezdősorait. 

10„[Az emlékezet] eltakarja kopasz homlokomat, ezt a szélvészes tenger habjaitól ostromolt puszta kő
sziklát." (A hóhér kötele 4: 33.) „Milyen fél év volt ez! hánykódtak-e ezalatt a tengerek annyit, mint az én 
lelkem?" (Úti levelek 5: 30.) Meg kell jegyeznünk, hogy az Úti levelekben előforduló hánykódó tenger a Tábla
bíró alábbi soraival: „Hah, ki föltaláltad az írást, gazember, Hánykolódjék veled koporsód, mint tenger" (3 : 293) 
nyelvi megformálásban előfutára, előkészítője a Föltámadott a tenger alábbi sorainak: „Reng és üvölt a tenger | 
Hánykódnak a hajók". 

11 Hadd utaljak rá, hogy a versben a nyelvi megformálás nagyon hasonlít a Föltámadott a tenger alábbi 
soraira: „Ijesztve eget-földet, Szilaj hullámokat vet Rémítő ereje", illetőleg: „Hánykódnak a hajók". Hadd 
utaljak arra is, hogy a Unger képe mellett megjelenik a versben egy madár, a csalogány is. A madár gyakori 
társa a tenger motívumnak, de gyakran előfordul forradalmi mondanivalója versek és motívumok társaságá
ban is (vö. pl. 1848! az égen egy csillag kezdetű verssel, az Olaszország-gal, Agyává faj, atőrpelelkek-kel stb. — 
A Csendes tenger rónaságán című versben a tengeren, a síkságon kívül a villám, a szikla és a vers végén vész
madár képében a madár motívum is felbukkan. Ezek is gyakori kísérői a forradalmi jelképeknek. Gondoljunk 
csak a forradalmi, politikai versekben — gyakran a síksággal együtt fel-felbukkanó sas-ra vagy másmilyen 
madárra, például az Egy gondolat vagy Az alföld vagy A puszta, télen c. versekre. 

12 Ebben a versben a szélvész, a tenger, a kőszirt = szikla és a sajka = hajó motívumot megelőzi a kedves 
sirhalmának emlegetése. A sirhalom — sírdomb a Nemzeti dalban pedig mint a forradalmi mondanivaló egyik 
eleme tér vissza. Nyelvileg ez utóbbit a Lehel vezér és a Szép kedvesem, a Minden virágnak című versekben 
készíti elő Petőfi. A kép megjelenik az A szabadsághoz utolsó szakaszában is. 

13 „A tenger mosolya ez, mely halkan ringatózva játszik a napsugarakkal, míg rajta összetört hajók romjai 
tévedeznek." (5: 51.) 
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5. Azt a tengert, melyben az 1848-ban írt vers indulata, ereje dühöng, a pusztító és egyben 
uralkodó elemet — talán nem is véletlenül — a János vitéz tengeri viharának és a János vitézt 
szállító hajó pusztulásának leírásában a 857—870. sorban lelhetjük fel először.14 

Ugyanez a természeti elem hánykódtatja a menekülő szerelmesek hajóját 1846-ban. A 
szökevények című Shelley-fordításban is, melyet talán a Föltámadott a tenger egyik ihletőjének 
is tekinthetünk, annak ellenére, hogy az előbbiben politikai, forradalmi tartalom vagy monda
nivaló hordozójává egyik motívum sem válik, sőt magának a versnek is csak annyi a „politikai" 
mondanivalója, hogy a szerelmesek a zsarnok apa akarata elől menekülnek a viharos 
tengerre. A tenger itt már aktív szereplője a költeménynek. Nyelvi megformálása is olyan, hogy 
alapjává válhatott a Föltámadott a tenger-nek és az 7848, te csillag-nak. Csak néhány jellemző 
sort idézek:15 

A jégeső szakad, 
Fehérek a habok, 
A tajték táncol, és 
A villámlás ragyog. — 

A mennydörgés ropog, 
A forgószél kereng, 

Mint tenger, mozg a föld, 
Rajt minden rombadől, 

Egy vitorlánk van . . . a 
Kormányos halovány; 

Mozgó hegyekbül áll 
A vészes óceán, 
Kelnek s enyésznek a 
Habok egymásután. 

E képeknek — annak ellenére, hogy tartalmilag és nyelvileg előkészítői a Föltámadott a 
tenger-nek, s azt szervesen kötik Petőfi szimbólumrendszeréhez — van egy nagyon fontos 
közös tulajdonságuk: nem elsődlegesen ők a forradalmi vagy politikai tartalom és mondanivaló 
hordozói. Hogy más szakkifejezéssel éljünk, a Föltámadott a tenger-ig a viharzó tenger és a 
gálya—hajó motívum — talán a Shelley-fordítás kivételével — sohasem kerül premier plánba. 
Mindig van valamilyen más motívum, mely fölébe emelkedik vagy — legjobb esetben egyen
rangúvá válik vele. 

6. Elsődleges szerepet a viharzó tenger motívum 1848-ig továbbra sem kap. Még 1846—47 
között sem, amikor pedig Petőfi már erőteljesen készül a forradalmi szerepre. (Vö. pl. Lukácsi 
Sándor: Petőfi és Cabet, ItK- 1966. 293—334.) Valahányszor előkerül ez a motívum, majd 
mindig fölébe kerekedik, erőteljesebben rajzolódik ki egy másik természeti elem, a vihar, a 
szél(vész), a fergeteg, az orkán, mely egyébként természetes kísérője a viharos tenger motívum
nak. Talán a Föltámadott a tenger és az 1848, te csillag olyan vers, melyben a szél(vész) említése 
elmarad. Természetesen nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a szél(vész), fergeteg, orkán 
ismét gyakori forradalmi tartalmú embléma Petőfi lírájában. így van ez a költői sorsot tárgyaló 
Költő lenni vagy nem lenni című versben,16 mely 1845-ben íródott. Még jobban megfigyelhető a 
szél, szélvész, orkán elsődlegessége, illetőleg fölébe kerekedése a tenger motívumnak az 1846-ban 

14 Talán nem felesleges megjegyezni, hogy a kép megfogalmazásában mennyi a hasonlóság a Föltámadott 
a tenger szövegéhez. I t t is, ott is előfordul a hánykódik )szó, megjelennek a süllyedő hajók. (Vö. a már előbb 
is idézett Szerelmem zúgó tenger című verssel és az Uti levelek, A táblabíró idézett soraival.) Nagy a hasonlóság 
a János vitéz ezen részlete és az 1848, te csillag kezdetű vers tengeri viharának leírása között is. Egyébként 
a János vitéz említett soraiban jelen van a fergeteg motívum is — erre még visszatérek —, valamint a forra
dalmi versekben, forradalmi motívumok kíséretében újra és újra felbukkanó villám is. 

15 Kurziváltam a Föltámadott a tengerben és később az 1848, te csillag-ban visszatérő szavakat, motívumo
kat. Talán nem felesleges megjegyezni, hogy it t is jelen van a szél, a villám, a mennydörgés, a zügás, a vitorla 
és a halovány kormányos, sőt a táncol szó is. — Vélhetőleg A szökevényekre gondolhatott Gáldi László is, amikor 
— közelebbi forrás megjelölése nélkül — a Föltámadott a tengert shelley-i ihletésűnek tar to t ta . (I . m. Tanul
mányok Petőfiről 479.) 

18 A költeményben egyébként — az előzményekben ott találjuk a folyóvíz, a szikla és a lant—hangszer motí
vumot. Ez utóbbi ősi emblémája a költészetnek, a költői hivatásnak (vö. J . SOLTÉSZ i. m. 331.). 
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rt Az őrült-ben17 és a Költői ábránd, illetőleg az 1847-es A szél utolsó szakaszában18 és a Levél 
Arany Jánoshoz című költemény befejező soraiban.19 

7. Az utóbb említett versekben láthatjuk, hogy noha a viharos tenger motívum elsődlegessé, 
uralkodóvá nem vált, gyakran jár együtt a hajó—csónak—gálya—sajka motívummal. Ugyan
akkor ez a motívumkör nagymértékben közeledik Petőfi forradalmi szimbolikájának rendsze
réhez, sőt 1846 végétől és 1847-től annak szerves részévé is válik. A közeledési folyamatot jelzi 
már a Szomorú éj is, melyben a haza sorsa feletti aggódás leírása után jelenik meg az „örök 
vészű tengeren" evező költő képe. Megjelenik ebben a versben a csillag, majd a puszta és a 
madár is. A csillag Petőfinél szintén egy szimbolikus jelentésű motívumkörbe (üstökös, csillag, 
hullócsillag stb.) tartozik. A tenger motívumnak a forradalmi szimbolikához való közele
dését bizonyítja a Magyar vagyok is, melyben a múlt dicsőségére való utalás mellett a kőszikla, 
a kard és a villám is megjelenik. Ezek szintén gyakori alkotóelemei Petőfi forradalmi verseinek 
külön-külön is, de együttesen is.20 

De nemcsak ezek a versek és motívumok jelzik a viharos tengernek beleilleszkedését Petőfi 
forradalmi motívumrendszerébe, kapcsolódását más jelképkörökhöz. Utal erre a vihar—szél
ivész)—jergeteg—orkán, illetőleg a mennydörgés—villám motívum is, mely — konkrét jelen
tésben — szintén természetes módon kapcsolódik a tengeri viharhoz. Ugyanakkor azonban 
mindegyik közismert forradalmi jelkép és visszatérő motívum Petőfi költészetében. Elég talán 
csak néhány közismert versre utalni bizonyítékként és emlékeztetőül: az Egy gondolat bánt 
engemet 9—12. sorára, a Kemény szél fúj és a Forradalom kezdő soraira és másokra. 

A vihar, fergeteg, orkán, szélvész a tenger motívumot a jelentéstanilag is közel álló folyóvíz 
motívumkörhöz is hozzákapcsolja, mely bizonyos áttételekkel ismét kapcsolódik a forradalmi 
tematikához. (Vö. például a Csendes tenger rónaságán című verssel és másokkal.) Ezzel a foga
lomkörrel egyébként a hajó—sajka—csónak—gálya fogalomkör révén is kapcsolatban van. 
Bizonyítékként csak a Tündérálom első két szakaszát hozom fel. Ebben a két versszakban 
(és a vers folytatásában) fellelhetjük majd mindazokat a motívumokat, melyek a már említett 
példákban is előfordultak.21 Idézhetjük a Tiszá-t is, melyben — a vers végén a viharos tenger 
jelenik meg, s ott van mellette a forradalmi versekben gyakori és teljesen egyértelmű lánc 
szimbólum. (Talán éppen ez lehet az oka annak, hogy a verset, legalábbis a vers végét a forra
dalomra utaló allegóriának szokták tekinteni. A lánc—bilincs szimbólumra egyébként vö. 
J. Soltész Katalin i. m. 331.)22 

A viharos tenger motívumot a forradalmi szimbolikához közelíti a lant motívum is, mely 
mint J. Soltész Katalin megállapította, „ősi emblémája a költői hivatásnak, magának a költé
szetnek. S az Petőfi költészetében és eszmevilágában is, melyben a központi helyet elfoglaló 
fogalmak, az elnyomás és az ellene vívott harc mellett egyik legfontosabb a költői hivatás" 
(Vö. J. Soltész Katalin i. m., i. h.), és — tegyük hozzá, — mely szervesen összefonódik a sza-

17 Több más motívum mellett — felbukkan a folyóvíz, a madár (fürj), a dicsőség, rongyosság, a villám és — 
a később, A királyokhoz-ban visszatérő — gyümölcs. 

" Ez a szakasz már mindazokat az elemeket tar talma zza, melyek mint elsődleges motívumok jelennek 
meg a Föltámadott a tengerben s később az 1848, te csillagban. A tenger itt ugyan másodlagos, a hajó sorsa még 
nem tőle, hanem a vihartól függ. De megjelenik az árboc, a tépett vitorla I Felbukkan egyébként a forradalmi 
szimbolikában a síkon rohanó ló (vö. pl. az Egy gondolat c. verssel) képe is. 

•* A vitorla, orkán, villám, lángfelhő, hajó, törés motívum itt is megvan I Ezekhez járul még — többek között 
a ló—paripa, hám—iga, béklyó—bilincs, a puszta—síkság, szabad ég és a lant motívum s tb . is az orkán zú
gásán kívül. Sőt a szabadság szó is kimondatik I 

10 A költeményben egyébként megtaláljuk a Kölcsey Himnusza és Berzsenyi óta a magyar hazafias lírában 
gyakran visszatérő motívumot — egyrészt a múlt dicsőségre való hivatkozást , az ősök vitéz tetteinek, a jelen 
gyalázatának emlegetését — ez visszatér a Nemzeti dal-ban is —, más részről a haza gazdagságának leírását — 
olykor szinte a Himnuszból és Berzsenyitől majdnem szóról szóra á tvet t megfogalmazásban. Ez utóbbi vissza
tér az 1848 tavaszán írt versek közül pl. a Van-e egy marok föld-ben, mely előkészítője a Nemzeti dal-nak is 
(: „nem látszik a nagy ősök vére, Fiaik befestek újra feketére A földet, rákenték a gyalázatot 1" és „Ja j nekem, 
. . . hogy szülőm ellen kell Kart emelnem", stb.) és a Lehelben („Tokaj s Ménes borát, Búzáját az alföld, a 

Balaton halát, Vadait a Bakony s gazdag Erdély földe Aranyát-ezüstjét magyarnak termetté .") . 
11 Tanulságos lenne egészében is idézni ezt az első szerelem emlékének szentelt költeményt. Már csak azért 

is, mert olyan elemek bukkannak fel benne, mint túlvilági hang—zene (a zene megtalálható a Föltámadott a 
tengerben is: „Halljátok e zenét?" és a János vitéz tengeri viharának leírásában is), azután több alkalommal 
felbukkan a madár (hattyú, sas), a csillag (hullócsillag), szikla—kőszirt, trón, zsarnok (ság) motívum és »zó. 
Ezek rendszerint többedmagukkal vissza-visszatérő elemei a forradalmi verseknek is. (Vö. még pl. a Miért 
vagyok én még a világon című verset.) 

" A Tisza egyébként azért is érdekes, mert egyrészről a lánc motívum — bár itt az őrültséggel párosul — 
ugyanazokkal a szavakkal — vagy legalábbis nagyon hasonlókkal — illeszkedik bele a versbe, mint amelyek
kel a Dalaim alábbi soraiban olvashatjuk: „De mit tür a szolgaságnak népe? 1 Mért nem kél föl, hogy láncát 
letépje?". Másrészről azért is érdekes a Tisza záróképe, mert 1848-ban a Király és a hóhér-ban újból előkerül 
e gy. ugyanezen elemekből felépített hasonlat. A hasonlító és a hasonlított azonban már szerepet, illetőleg 
helyet cserél, s a hasonlat tovább is folytatódik: „Mint a folyóvíz a gátot, Eltépte a nép a láncot, S békójának 
töredéke Fegyver mostan a kezébe' I" Talán azt sem érdektelen megemlíteni, hogy 1845-ben a Pesti Divatlap
ban az alábbi sorokat olvashatjuk a Tisza egyik áradásáról: „egész vidékeket ellepett a nagy ár, annyira, hogy 
ha tokai hegy környékéről, a szabolcsi rónaságra le nézesz: tengert vélsz magad előtt elterülni." ( I .m . 2: 639 . 
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badságért vívott küzdelemmel. (Vö. pl. ismét csak a Levél Arany Jánoshoz című verset, A XIX. 
század költői-t és másokat.) 

A lant szintén gyakran jelenik meg együtt a tenger motívummal. Legyen szabad csak a Költő 
lenni, vagy nem lenni, illetőleg a Levél Arany Jánoshoz című versekre utalni vagy akár a Csendes 
tenger rónaságán-ra, melyben a megnyugodott tengeren lantján dalt pengetve, Árionként hajózik 
kis sajkában a költő. 

8. Természetesen még sokáig lehetne felsorolni bizonyítékokat, példákat arra, hogy kap
csolódik, hogyan kötődik és milyen áttételekkel a viharos tenger a forradalmi szimbólumok 
rendszeréhez, láncolatához. Lehetne sorakoztatni a szavakat, a fogalomköröket, melyek — 
egyesével vagy többedmagukkal — elemei, rendszeresen visszatérő, olykor pedig járulékos 
elemei a forradalmi verseknek (pl. kőszirt—szikla(szál), madár (—sas—csalogány—hattyú — 
viharmadár), zene—dal, lant—hangszer, illetőleg kard—fegyver, bilincs—lánc—járom, zsarnok-
király, rabság—rabszolgaság, szabadság, múlt—dicsőség—ősök, jövő, síkság, csatázik stb.) egy
részről, másrészről pedig gyakori társai a viharos tenger és a hajó—csónak—gálya motívumnak 
is.23 S így ez utóbbit szervesen kapcsolják bele Petőfi motívumrendszerébe. (A további fel
sorolás és rendszerezés, azt hiszem, szétfeszítené dolgozatom kereteit.) 

• 

III. 

1. A fentebb elmondottakban, azt hiszem, eléggé sikerült bemutatni, hogyan jelenik men 
Petőfi lírájában előbb a szelíd, majd a viharos tenger, hogyan él a kettő egymás mellett, hogyae 
bukkan fel a tengeren hányódó hajó—sajka—csónak—gálya képe, s miként illeszkedik bei-
Petőfi szimbólumrendszerébe, milyen szálakkal kötődik a forradalmi szimbolikához és kép
anyaghoz. Talán azt is sikerült érzékeltetnem, hogyan készíti elő a korábbi versekben az allét 
góriabeli tenger, illetőleg hajó—gálya nyelvi megformálását: hogyan hordozza magában ez a kéé 
motívum potenciálisan ezt a lehetőséget, hogy a nép, illetve az uralkodó osztály) jelképév 
váljon. 

Egy dolog azonban mind ez ideig tisztázatlan maradt. Az tudniillik, hogy az 1848 tavaszáig 
túlnyomórészt csak negatív motívumként szerepeltetett, ellenséges természeti elemből, a 
viharos tengerbe — olykor folyóvízből2* hogyan válik pozitív előjelű forradalmi szimbólummá, 
hogyan lesz belőle a népet, a költő szándékait, vágyait diadalra vivő népet megjelenítő allegória. 
Abból a tengerből, mely a rajta ringó hajót—csónakot—sajkát — a költőnek, életének, szerelmé
nek, érzelmeinek költészetének, szívének, képzeletének és nemegyszer a nép életének egyik 
jelképét (vö.: Szomorú éj, A szerelem, A hóhér kötele [4: 33], Szerelmem zúgó tenger, A szerelem 
országa, Szép napkeletnek, Csendes tenger, Életem most, Vizén stb.) — elnyeléssel, a költőt és a 
törékeny, gyenge sajka—hajó többi utasát hajótöréssel fenyegette (vö. Hazatérés, Elmondanám, 
De miért is, Életem most, Szerelmem zúgó tenger, Csendes tenger rónaságán, János vitéz, A szöke
vények, Levél Arany Jánoshoz, Képzelt utazás, Emlékezet stb.). Tisztázatlan maradt az is, hogy a 
tenger motívum előjelváltásával egyidőben hogyan változik át a pozitív előjelű hajó motívum 
negatív előjelű jelképpé. 

2. Ez az előjelváltás azonban csak látszólagos, és azért feltűnő, mert a 48 tavaszán írt 
versekben talán csak A puszta, télen-ben kerül elő a tenger egy hasonlatban, és mert a korábbi 
versekben nem elsődleges, nem is egységes és egyértelmű a tenger és a hajó jelentése. És főleg: 
viszonylag kevésszer fordul elő forradalmi motívumok környezetében, hangsúlyos helyzetben. 
De éppen ez a sokarcúság hordozza magában a jelentésváltás lehetőségét. Mert annak ellenére, 
hogy a tenger Petőfinél sokféle gondolati tartalom kifejezője, sokféle érzelem, jelenség képsze-
rűbbé tételének, megértésének eszköze — még gyakran ellenséges voltának ellenére is —, 
mindig csodálatra, tiszteletre méltó és fenséges jelenség. És bármily átvitt vagy konkrét tar
talom hordozója, szemléltetője ugyanis, mindig reális valóságában is jelen van a versben. 
Éppen ezért akár konkrét, akár átvitt jelentésben használja is a költő, a tengerben — mely a 
csónakot, a hajót elsüllyeszt(het)i, azokkal kénye-kedve szerint játszik vagy játszhat —, már 

" Csak kiragadott példaként, címszó szerűen három vers motívumait sorolom fel. Csendes tenger rónaságán: 
tenger, síkság, csónak, szél,,folyó, vihar, szikla, örvény, tűz, lant, dal, növény, (vész)madár stb. — Egy gon
dolat bánt: hegy-völgy, mennydörgés, növény, halál, villám, vihar, kőszirt, sík, zászló, zsarnokság, szabadság, 
hősök, sir, zene stb. — 1848 című vers: ég, csillag, szabadság, megváltó, megfeszítés, madár, háború, ítélet, 
kard stb. A Kemény szél fúj: szél, nap, tűz, múlt, kard, végítélet stb. — Azt hiszem, az ilyen jellegű felsorolá
sokat, leltározásokat jó lenne Petőfi minden versén elvégezni. Ezek után talán érdemes lenne összeállítani 
— a szóegyezésekre támaszkodó, az azonos szavakat összehozó Petőfi-szótár mellé — egy fogalomköri kon
kordancia-szótárt Petőfi müveihez. 

"Vö. pl. a Tündérálom 1 — 15. soraival. 
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potenciálisan megvan, benne rejlik az előjelváltás lehetősége, annak a lehetősége, hogy adott 
pillanatban a haragjában fenséges és félelmes nép jelképévé váljék. 

3. A hajó motívumban — bármily átvitt jelentés hordozója legyen is — éppúgy ott él 
állandóan a szó konkrét jelentése, mint a tenger—óceán—folyó motívumban. A hajó Petőfi 
tudatában — mint azt az előfordulások szövegkörnyezetéből is kiolvashatjuk — csaknem 
mindig (vö. a fentebb idézett versekkel) a hullámok, szelek, viharok játékszere. (Érdekes és el
gondolkoztató párhuzam: Petőfi 1844-ben A királyok ellen című versében a királyokat nevezi a 
népek játékszerének.) 

Az előjelváltás jelei már Petőfi korábbi költeményeiben is megfigyelhetők, mind a tenger, 
mind a hajó motívummal kapcsolatban. Az 1847-ben írt A szél című versben a hajó—gálya 
felett diadalt ülő, mindent elsöprő viharnak már olyan leírásával találkozunk, mely szinte su
gallja a tenger=nép, illetőleg hajó=királyság azonosítás lehetőségét.25 Ugyancsak erre utalnak 
a Levél Arany Jánoshoz című vers utolsó sorai, melyben a „látkör nélküli tenger" az orkán zú
gása közben is ringatja a lant idegébe kapó költőt.26 Az előjelváltás lehetőségét rejti magában 
az A Tisza vers utolsó képe is. 

4. A költő műveiben előforduló tenger—hajó motívumnak a néppel, illetőleg a királysággal 
való azonosítási lehetőségét — a költő által használt képanyagban rejlő potenciális lehetősége
ket — felerősítette az is, hogy a költő ehhez az azonosításhoz — Heine (Hazatérés), Shelley 
(A szökevények), az ebben az időben megerősödő Béranger (A képzelt utazás) és Moore (Ne feledd 
a tért) hatásán kívül — nyelvi ösztönzést kaphatott Shakespeare-től is.27 Petőfi ugyanis 
1848 tavaszán fordítja le Shakespeare Coriolánusát. Március elejére már valószínűleg készen 
van az egész mű fordításával. (Vö. ÖM. 4: 409, 7: 117, 131., 137., 407—8.) A II. felvonásban 
szerepel egy olyan hasonlat, mely már szinte „szájába adja" Petőfinek a tenger=nép, a gálya= 
uralkodó azonosítást. Cominius a következőket mondja Coriolánusról: „kisgyermek korában | 
Lőn férfivá, s így nőtt, | miként a tenger, | S azóta ő tizenhét ütközetben | Egy kardnak sem 
hagyott babért. | . . . | Mint hajó előtt | A hullám, úgy hajlott előtte a nép | S hullott le" (4: 275). 
Az angol eredeti szerint: „as weeds before | A vessél under sail, so men obey'd | And feli below 
his stem". Látható tehát, hogy Shakespeare a népet — ha nem is azonosítja a tengerrel, de 
annak engedelmes, hajlékony, alázatos hullámaihoz hasonlítja. Ugyanakkor a hatalmon, 
ereje teljében levő, itt még diadalmas, a népet lealázó Coriolánust, kit később elűznek, a tenger 
felett lebegő, a tenger hullámain uralkodó — itt még az erőt jelképező — hajóval hozza pár
huzamba. 

5. A hajó—tenger motívum előjelváltásának nyomozásakor azonban nem állhatunk meg 
Shakespeare-nál. Rajta kívül ösztönzést, nagyon erős ösztönzést adhatott a Petőfi korabeli 
irodalom és sajtó is.28 

A tenger—gálya kép, e képben rejlő „ellentét", illetőleg szembeállítás, olyan környezetben 
és olyan tartalommal, mint Petőfi korai műveiben is, fel-felbukkan a korábbi és a korabeli 
magyar irodalomban. Mondhatnánk azt is, hogy eléggé gyakori és általános.29 

Ha időben közeledünk Petőfihez, egyre gyakrabban ötlenek szemünkbe a magyar irodalom
ból a tengeri viharnak olyan leírásai, melyek Petőfi Föltámadott a tenger, illetőleg az 1848, te 
csillag kezdetű versének képeire hasonlítanak, annak mintegy forrásául is szolgálhattak. 1804-
ben Farkas F.-nél ezeket olvashatjuk: „süjjedező Gájjának lebegő vitorláját ... állani . . . kép
zelem" (Menny 9.). Kazinczy 1808-ban egyik levelében e sorokat veti papírra: „[Rédey] 
őrizkedjék a' hízelkedőktől, mert azok ollyanok, mint a* szelektől forgatott gálya" (Lev. 5: 408). 
Vörösmarty műveiben is többször előfordul a kép. így 1825-ben is: „Az pedig őt, valamint a 
szélvész a tengeri gályát | Húzta magával" (Művei 2: 151). 1821-ben, Katona József Bánk bán. 

26 Érdemes ezzel a képpel összevetni az ugyancsak 47-ben írt Bölcselkedés alábbi sorait: „Vagy a történet 
gálya, mit | A véletlen fuvalma ha j t ?" 

" V ö . a 19. jegyzettel. 
" Shakespeare-nek Petőfire való nagy hatása közismert tény. HORVÁTH János Petőfi-könyvében számos 

párhuzamot, gondolati és nyelvi egyezést muta to t t ki Petőfi és Shakespeare között. 
28 Petőfi költői nyelvének a korabeli irodalmi nyelv szókincsével, képkészletével stb. való összefüggéseire 

I. a Nyelvünk a reformkorban tanulmánykötet tanulmányait . Ez és Kölcsey jelképrendszerével való kapcsolata 
külön tanulmányt is megérdemelne. 

2» Csak néhány korai példát ragadok ki a Nagyszótár gyűjtése alapján a magyar irodalomból, és nem is 
egészen a kép felbukkanásának kezdeteitől. 1769-ben T E L E K J. így ír: „nem hántattyák itten szegény lelkünk
nek gyenge gállyáját az étczaki szelek fú vasi; hanem ezer, meg ezer veszélyekkel ostromollyák a' pokoltól 
áradott késértetek szélvészei" (Korona 221), a háborgó tenger motívum előfordul ugyanezen mű 443. lapján is. 
1771-ben a Nemes Urfiban Faludi ír törött gályáról és tengerről (i. m. 81.), Bessenyei György Hunyadi Jánosá
ban „rettenetes tengerek"-ről olvashatunk, „meljeknek háborújin által evezve tsendes partokhoz lá t ta tunk 
ju tn i " (i. m. 4.). Csokonainál is többször felbukkan a tengeren veszni induló gálya (Szomorú halotti versek 
1798/1922. ÖM. 2: 332), illetőleg a „vad tengerre hágó hadi gálya (Oeorgikon fordításában 1799/1922. I. m. 
2: 276). 1798-ban írt Szomorú halotti versek 3. darabjában az emberi életet a tengerhez hasonlítja, melyen az 
egyes emberek életsorsát jelképező gályák előbb vagy utóbb, de elpusztulnak (Vö. Csokonai ÖM. Franklin 
kiadás 552—3). (Érdemes egyébként összevetni Csokonai leírását a János vitéz tengeri viharának leírásával.) 
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jában kétszer is felbukkan a viharos tenger. Először az Ottóval indulatosan vitázó Biberach 
ajkára adja ezeket a szavakat: „Gondolod, hogy a' | felháborított tengert megfogod | állitni, hogy 
ha egyszer egyj habocskát j eltudsz széjjel ütni?" (I. m. 78). Később, az ötödik felvonásban 
Peturral mondatja: ,,a' dühös \ tenger magát örömmel engedi | egyj kis gödörbe elszorittani, | 
csak ottan is zúzhassa a' hajókat" (i. m. 115). A tenger és hajó képe Vachot Imrénél is felbukkan 
1843-ban: „Ahhoz kell hát irányadó beszédeit alkalmaznia, hogy az alsóház kikötőjéből 
tengerre bocsátott ügyeink hajóját biztos vitorlákkal és iránytűvel látszassék állatni" (Orsz. 
Almanach 6.). 

6. 1833-tól kezdve még gyakrabban bukkantak fel a magyar irodalomban és publicisztiká
ban azok a motívumok és nyelvi formák, melyekből a Feltámadott a tenger allegóriája össze
tevődik. A népharagnak a tengerrel, a népnek a tenger árjával és a királyságnak, Ausztriának 
törékeny gályával való azonosítása „benne volt a levegőben" olyan mértékben és formában, 
hogy a költőre még a nyelvi megformálás tekintetében is hatással lehetett. 1833-ban Helmeczy 
a Jelenkorban így ír: „most némileg ők képezik az aristokratiának védfalát a' köznép rohanása 
s torlongó árja ellen" (i. m. 2/1: 35.). 1836-ban Vörösmarty „tenger zagyva nép"-ről beszél (ÖM. 1: 
142). Szigligeti szerint pedig „A nép tengerár, | Egy szinbe folynak össze habjai" (Gerő 26). 
1843-ban Wesselényi Szózatának 177. lapján feltámadó népekről olvashatunk: „Lipcse, térén 
döntötte el Europa sorsát! . . . Ama népfelkelés, melly előtt a nemzetiség' zászlója lobogott, 
megbuktatta az évezred' legnagyobb hatalmát 's legkijeleltebb hősét, pedig nem országa kebe
lében voltak a' feltámadó népek."30 1847-ben a Pesti Divatlapban Havi Mihály egy tengeri 
vihar leírása során fenekestül fellázadt tengerről ír, úgy hogy a fenn az ég, lenn a tenger szemben
állás szinte sugallja a „habár felül a gálya s alul a víznek árja" párhuzamot: „A szél minden 
irányban forgott, harsogtatta és tépte a tenger dühös tajtékait. Fenn az ég föllegeiben iszonyú 
dörgés, alól a fenekestül fellázadt tenger." (PD1 1847. II: 1303). Ugyancsak 1847-ben Lévay 
József feltámadó viharról ír. Nem közömbösek számunkra a vihart kísérő motívumok sem: 
„Föltámad a vihar, mintegy sértett oroszlán, s kezet fog a zúgó záporral és mennydörgéssel." 
(PD1 1947. I: 291—2). Ugyancsak ebben az évben és ugyancsak a PDl-ban — Garay János 
versében — megjelenik a királynak gályához való hasonlítása: 

Elhagyatva, mint hajótört, 
Mint viharroncsolta gálya 
Áll kevés hívei körében 
A magyar fölkent királya 

Nem sokkal később ugyanezen újság egyik tudósítója a Pest megyei követválasztáskor az 
utcán hömpölygő népet hasonlítja a tengerhez: „a kardos- és köznemesség háborgó tengerként 
hullámzott az utczák falai közt" (PD1 1847. II: 1373). 

1848-ban megszaporodnak a sajtó nyelvében a tengerrel, hajóval, gályával kapcsolatos 
hasonlatok. Ez a tény azt sugallja, hogy hozzátartoztak ennek az időszaknak a kifejezéskész
letéhez. Vasvári Pál Petőfi köszöntése című írásában (Válogatott írásai 263.) — Petőfinek vala
melyik versére utalva (főleg az Egy gondolatra gyanakodhatunk) a következőket írja: „Azon 
négy párthoz tartozunk, mely szinte egy szebb jövő után sóvárog, s egy cseppet akar képezni a 
a világszabadság tengerében."31 A Március Tizenötödike című lap egyik cikkében ezek a szavak 
látnak napvilágot: „Polgártársak! Tekintsünk körül. A láthatár háborgó tenger." (1848. márc. 
19. 1. lap). Birányi Ákos szavai szerint pedig: „Künn a szabad téren szabad ég alatt vész előtt 
zúgó tengernek látszék felülről a nép" (Kossuth Emlékkönyv 1952. 2: 147, idézi Spira György). 
Kossuth Hírlapjában többször is leírja a hajó—tenger párhuzamot. Kossuth előbb a szabadság 
hajójáról32 beszél: „Szegény Austria, honnan merülend fel a kalauz, melly szabadságod ingó 

30 Az uralkodóház elleni feltámadásról, azaz fellázadásról, felkelésről olvashatunk a Márczius Tizenötödike 
207. lapján, 1848-ban is: „a magyar . . . mindig hive is maradt az uralkodó háznak. Ha feltámadtunk, ok 
mindig az volt, hogy a Lajtán túl a szerződések nem ta r t a t t ak meg" — A feltámad igét korábban már Csokonai 
is használja 'fellázad' jelentésben (vö. ÉrtSz.). 

81 Ez a birtokosjelzős szerkesztési forma egyébként elég gyakori a magyar irodalomban a tenger szóval 
kapcsolatban. Példák hosszadalmas felsorakoztatása helyett hadd utaljak csak 1823-ból Kölcsey Himnuszának 
e soraira: „Nyújts feléje védő kart | Tengerén kínjának!", Petőfi /dójának e soraira 1843-ból: „További életem 
vad szenvedélyek tengerének Hullámzajába tehetem", illetőleg Vörösmartynak 1844-ből származó soraira, 
melyekben már a „népek tengere" kifejezés is előfordul: „De éhes örvény, s a népek tengere \ Környöz, s ha 
nem vigyázunk, elborít." (ÖM. 3: 26.) Meg kell jegyeznünk, hogy itt, mint a szövegkörnyezetből is kivehető, 
nem a népnek és a tengernek az azonosításáról, hanem a népek sokaságáról van szó. 

32 A hajó és a szabadság szó azonosításának példája láttán meg kell említenünk, hogy 1792 után többször is 
találunk olyan hasonlatra vagy metaforára, melynek két pólusa az ország, a státus és a hajó. Pl. 1792: „az 
Országnak hajóját, mellynek kormányát tar tot tak, a kőszálak közzé vezették". (Fülepdy: Uzong. 365), 1795: 
„Egyedül e' viheti a' Statusnak hajóját a' leg nagyobb veszedelmek között is a' bátorságnak kikötő helyébe" 

• 
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hajóját a vészek tengerén keresztül, a rendnek partjára vezethesse" (Kossuth Hírlapja 1848. 
33.)33 Később, a nápolyi eseményekről szólva a tenger már mint a királyi trón elnyelője jelenik 
meg: „Nápolyt mai nap két ilyen különös alternatíva közt látjuk szorulni. Vagy győz a király: 
s ekkor fegyverjog szerint fog bánni az országgal, s darab ideig ismét súlyos szolgaság lesz az 
eredmény, vagy győz a nép: s ekkor talán a királyi széket is tengerbe rontandja a forradalom 
szélvésze" (Kossuth Hírlapja 1848. 58). Sőt felbukkan ugyanaz az azonosítás is, mely Petőfi 
allegóriájának is az alapja: „A nép tenger, mellyen a trónok hajója leng" (Kossuth Hírlapja 
1848. 457). 

7. Mindezek a tények lehetővé tették, hogy Petőfi az adott pillanatban felhasználja a 
motívumkincsében potenciálisan már amúgyis meglevő lehetőségeket és a hajó—tenger motí
vumból megalkossa a 48-as szabadságharc és forradalom egyik leghatalmasabb, legmegrázóbb 
költeményét. 

Az adott pillanatot a március 28-ára, 29-re virradó éjszaka eseményei hozták el. Az események 
hatására az „ihletébresztő izgalomban kél a »Föltámadott a tenger«, melynek még a ritmusa 
is a tömegek mozgalmas napjainak és éjszakáinak árnyait ingatja és kiáltásait süvíti." (Hat-
vanyi Lajos: Petőfi márciusa 47.)34 

IV. 

1. Ettől a pillanattól kezdve Petőfinél már többször bukkan fel a tenger—óceán, illetőleg a 
hajó motívum, mint forradalmi versnek lényeges tartalmat hordozó vagy járulékos eleme, 
így például az Apostol 2315—6. sorában. Az 1848 című versben, Petőfinek talán legszebb, leg-
monumentálisabb forradalmi versében a tenger motívum már teljesen a forradalmi motivika 
kíséretében jelenik meg. Ott van a versben a csillag, éjszaka, hajnal, pirkadás, a szégyen a múlt 
miatt, a zsarnok, lánc, eltört korona, öröm a dicső jelek és a szabad jövő miatt, avérontás, vérhullás, 
a vérző szív, a szabadság temploma stb. Csak a tengerrel kapcsolatos részét idézem a versnek, 
mert szinte sűrítve van benne a teljes képanyaga a Feltámadott a tenger című versnek: 

Áll a tenger nagy elbámultában, 
Áll a tenger és a föld mozog, 
Emelkednek a száraz hullámok, 
Emelkednek a rémes torlaszok. 
Reng a gálya . . . 
Vitorlája 
Iszaposán összetépve 
A kormányos szíve képe, 
Aki eszét vesztve áll magában 
Beburkolva rongyos bíborában. 

A Feltámadott a tengerhez hasonlítva ebben a képben azonban tovább lép Petőfi. A forra
dalmi gondolat erőteljesebb kifejezése érdekében már továbbviszi, kitágítja a képet. Több 
ebben a versben a tenger—gálya szimbólum a korábbi, a szokásos emblémaszerű használatnál. 
Ebben a képben Petőfi a nagy vihart, a forradalmat már az egész földre kiterjeszti, szinte 

Mkurir 2: 721—2) 1814/1955: Az Urak a haza kormányossal 1 az ut kétfelé megy, a dicsőségre és a gyalázatra, 
amerre az urak forgatják a hajó orrát, nékünk is arra kell eveznünk" (Fazekas M.: ÖM. 2: 20). 1844: „Az ország 
hajó, melynek kormánya a kenyér" (Bajza Munkái 3 : 157). Még Petőfinél is előfordul 1844-ben: „Láttátok-e 
a két tündérvirágot, Borzas hazánknak két sarkcsillagát, Evezhetsz bátran, nemzetem hajója" (B és K grófnék 
2 : 173). 

88 Érdemes összevetni vele az 1849-ben a Közlöny szerkesztőségének írt Petőfi-levél alábbi részletét: 
„megyünk vezérestül, seregestül a Tisza partjaira, hogy a rónák hazájának is megmutassuk diadalmas zászlóin
kat . . . megyünk bérci folyamok gyanánt, mint hajdan a Betlenek, Rákócziak, Tököliek, s hullámainkon visszük 
a szabadság bárkáját!" (5: 132.) 

84 Érdekes, hogy Jókai — vélhetőleg a pesti eseményekre való visszaemlékezése alapján — 1869-ben úgy 
írja le a bécsi forradalmi események hangulatát , hogy visszatérő elem benne a népnek a tengerhez való hasonlí
tása: „Jenőt . . . A mint kilépett, egyszerre elkapta a népár és ragadta magával. De ez egészen más áradat 
volt, mint amit ő . . . képzelt magának. Nem egy dühöngő, vérszomjas csapat, hanem egy örömben őrjöngő 
tenger fogadta magába, ö reg és ifjú, úr és napszámos, kofák és úrhölgyek, diákok és katonák, egy gomolyba 
keveredve, egymás nyakába borulva, egymást csókolva, sírva, őrjöngve, ordítva, tombolva, rekedtté kiabálva 
torkaikat a „szabadság" nevével. Diadal, diadal hangzik mindenfelé, röpívek adatnak kézről-kézre, egy-egy 
szónokot felkapnak a légbe, hogy olvassa el a népnek a legújabb . . . ha tározatot . . . s hömpölyög az ár, míg 
új hír jön, új beszéd, új kitörése az örömnek." (Jókai: A kőszívű ember fiai 1: 137. Centenáriumi kiadás.) 
A mondatok nyelvi megformálásában, megszerkesztésében, tagolásában egyébként ugyanolyan erős r i tmus 
lüktet , mint Petőfi költeményében, a Fel támadott a tenger-ben. 



már kozmikus méretűvé növeli. Hiszen versében — az egyébként mozgékony rettenetes őselem 
— a tenger — megáll, szerepét, a vad hullámzást — az egyébként szilárd — föld veszi át. 
A mozdulatlan föld indul meg. A forradalom, a földi vihar itt már olyan erejűvé vált, hogy a 
föld reng, hullámzik bele, a földön emelkednek száraz hullámok. És itt ismét meg kell állnunk 
egy pillanatra. Ugyanis a versnek idézett sorai ismét Petőfi képteremtő és nyelvi zsenijét 
tükrözik. A korabeli nyelvet ismerő olvasó e sorok láttán hajlandó annak feltételezésére is, 
hogy Petőfi e néhány sorban olyan jellegű komplex képet alkot meg, a sűrített metaforának 
egy olyan formáját teremtette meg, melyről József Attila költészete kapcsán Hankiss Elemér 
írt (József Attila komplex képei. Kritika 1966. 10. sz. 11—23). E néhány sorban ugyanis a 
síkváltások tömegével találkozunk. Az idézett részlet első sorában ugyanis kétszeres, sőt há
romszoros ellentét van. Egyrészt az áll és mozog ige, másrészt a tenger és a föld fogalmát kifejező 
névszók között, végül pedig, hogy a mozgékony, örök változó elem, a tenger áll és a szilárdnak 
tudott föld indul meg. Ezt a meglepő síkváltás-sorozatot folytatja a második sor meglepő jelzős 
szerkezete, a logikailag lehetetlennek tűnő, de rendkívül szemléletes száraz hullámok kifejezés. 
E jelzős metaforában újabb síkváltás van, hiszen a hullám a nedvesség fogalmát hordozza magá
ban s így a tengerre utal vissza. A száraz jelző pedig a földhalom, földhullám fogalmát és kép
zetét idézi fel. így tehát a t u d a t a tenger és a szárazföld között vibrál ide-oda. A harmadik 
sor az előző szemléletességét viszi tovább, fokozza fel még erősebbé. Egyúttal magyarázza is a 
száraz hullám kifejezést. „Emelkednek rémes torlaszok" — írja a költő és néhány szóval újabb 
síkváltást visz a versbe. A torlasz szó ugyanis — a tenger szóval együtt emlegetve — a víz 
ereje vagy más természeti erő által földből, homokból, hordalékokból, olykor jégből, hóból 
összehordott, felépített, eredetileg kisebb-nagyobb méretű dombokra, halmokra utal, melye
ket a vers itt rémes nagyságúakká növel. A sor tehát szinonimával megismételve megmagya
rázza az előző sorban elmondottakat, de az ismétlés tényével még nyomatékosabbá teszi azokat. 
Ezzel egyidőben azonban a szó jelentésének egy másik síkja is megjelenik, s éppen a versben 
korábban és későbben is nyíltan kimondott forradalmi tartalom és mondanivaló eredménye
képpen. A torlasz szó ebben a korban egy más, a forradalommal kapcsolatos jelentést is hordoz, 
mégpedig nagyon is intenzíven ! Azt a jelentést, melyet ma a barikád szóval fejezünk ki.35 

Az ismétlés tehát nemcsak fokozás, hanem módosítás is. Azt jelenti, hogy a száraz hullámok 
nem víz által összehordott halmok, hanem a párizsi forradalom óta ismert barikádok. A bari
kádokra, az azokon folyó véres, kegyetlen forradalmi harcokra utal tehát a rémes jelző is, mely 
azáltal hogy kettős jelentést hordoz ('nagy' és 'borzalmas') szintén vibrálásra, valóságsíkok 
közötti ugrálásra készteti a tudatot. Az igehasználat újabb jelentéstartalmat visz a versbe. 
Arra utal ugyanis, hogy a kozmikus méretűvé vált harcban ezek a barikádok maguktól keletkez
nek. Az egész földet megmozgató, a tengert bámulásra késztető forradalom hozza létre őket, a 
forradalomnak természetes következményei. Ezeken a barikádok alkotta hullámokon, a rengő 
földön ing, reng a monarchiát, a királyságot, a zsarnokságot jelképező gálya. És itt újabb sík
váltás van, hiszen a torlaszokon, a száraz(földi) hullámokon gálya, valódi hajó van vészben. 
A képzelet ismét csapong a forradalmi tartalmú barikád, a rengő föld, a tenger hullámai között, 
a valódi — vitorlákkal ellátott, fedélzetén kormányost hordozó — gálya és a királyságot a 
bíborába burkolódzó kormányos által jelképező szimbolikus gálya között. 

Az egész idézetet figyelembe véve láthatjuk, hogy végighúzódik rajta a tudatnak a valóság 
két nagy síkja közötti vibrálása. A tengeriből szárazföldivé váló, kozmikus méreteket öltő 
tengeri vihar — mely tönkrezúzással fenyegeti a rongált, agyonroncsolt hajót —, ez az egyik 
sík. Mögötte állandóan ott húzódik a másik: az, hogy a vihar csak jelképe egy nagyobb, szintén 
kozmikus méreteket öltő viharnak, mely az emberek lelkében és az emberiség történetében 
zajlik, a forradalomnak, mely a gályát és a gályán halványan remegő kormányost, a forradal
makat felidéző, de azokon úrrá lenni már nem tudó királyokat elnyeléssel fenyegeti. 

85 A barikád szó a Nagyszótár adatai szerint 1832-ben jelenik meg a magyar nyelvben: ,,A' mi a' Francziak-
nál a' júliusi három barrikáda-nap, az volt nálunk a' legközelebb lefolyt majnai tíz n a p " (HELMECZY: Jelen
kor 1: 357.). Még ebben az évben megjelenik a szó magyar nyelvű megfelelője, a torlat szó, bár még a barikád 
kíséretében: „Az első [férfi] . . . torlatot (barricade) horda 's katonákra lőt t" (Jelenkor 2: 571). 1834-ben 
torlasztéknak, torladéknak, torladék-halmaznak fordítják a barikádot (Jelenkor 3 : 267, 276, 261). 1835-ben 
halmaz, kőhalmaz, torladék, torlaszték megfelelőit sorolja fel Lovász I. (Ért . nyelvúj. 28), és Helmeczy lapját, 
a Jelenkort marasztalja el e sok szinonima miatt . 1846-tól kezdve már csak a torlasz szó fordul elő a barikád 
magyar megfelelőjeként. Egészen a század végéig ezt a szót használják — a barikád mellett a magyar szép
irodalomban és publicisztikában, ha a 48 —49-es eseményekről vagy forradalmi, munkásmozgalmi harcokról 
van szó. 
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összefoglalásul — az elmondottak alapján — azt hiszem joggal megállapíthatjuk: 
1. Petőfi költészetére jellemző, hogy mondanivalójának kifejezésére, érzékletessé tételére 

elsősorban és túlnyomó részben a konvencionális szimbólumokat használja fel. 
2. E szimbólumokat sohasem egymagukban, hanem többedmagukkal építi verseibe. Egy-egy 

nagyobb egységes gondolat, rendszerint politikai mondanivaló kifejezésére gyakran, sőt rend
szeresen egész sor szimbólumot használt. 

3. E szimbólumok olyan szimbólum-, illetőleg motívumrendszer(eke)t alkotnak, mely(ek)-
nek elemei többé-kevésbé állandóak, asszociációs kapcsolatban állanak egymással, és azonos 
vagy hasonló gondolat, tartalom kifejezésének eszközei. 

4. Petőfinek azonos tartalmú, azonos mondanivalójú költeményeiben (egyéb motívumok 
laza kíséretében) rendszeresen visszatérnek. Ennek következtében — főleg az 1847 utáni költe
mények egy részében — szinte állandósult, kikristályosodott (a korai művekben megfogalma
zott) nyelvi formában használja őket a költő. 

5. Van néhány olyan szimbóluma is a költőnek, melyet nem konvencionális értelemben 
használ. Ezek látszólag nem illenek bele szimbólumrendszerébe, abban idegen elemnek tűnnek. 
Olykor a konvencionális használat fölé emelkedve önállóbb életet kezdenek élni, s egy egész 
vers (rendszerint allegória) alaphangját megadó, a vers fölé emelkedő szimbólummá válnak. 
Olyan szimbólumokká, melyekben már ott érezzük a mai értelemben vett szimbólumok csíráját. 

6. A nagyobb összefüggések azt bizonyítják, hogy Petőfinek ezeket a látszólag különálló, 
nem konvencionálisnak érzett szimbólumait is a motívumok egész sora kapcsolja nyelvi rend
szerébe, és ezek motívum- és szimbólumkincsének szerves részei. 

7. Szerves kapcsolatban állanak mind a konvencionális, mind a látszólag különálló szimbó
lumok, motívumok is Petőfi korának irodalmi és köznyelvével, a kor nyelvének kifejezés- és 
szimbólumkészletén alapulnak, abból táplálkoznak. 

Wacha Imre 

Petőfi és Sevcsenkó 

Amikor Petőfi Sándor költészetéről esik szó és ki akarják jelölni helyét a világirodalomban, 
akkor a magyar költő neve többnyire olyan irodalmi nagyságokéval kerül egy sorba, mint 
Byron, Shelley, Heine, Lermontov, Mickiewicz, Espronceda, Baratasvili, Sevcsenkó. Nemcsak 
azért, mert mindannyian kijárták a romantika iskoláját és egész alkotói tevékenységük — 
vagy annak jelentős része — a haladó, forradalmi romantikus irányzat jegyében telt el, hanem 
rendkívül fontos az is, hogy egytől egyig a XIX. század első felében éltek és írtak, vagyis egy 
olyan közös eszmekör feszültsége befolyásolta munkájukat, melyben a legkülönbözőbb erő
vonalak — hatások és kölcsönhatások — kereszteződtek és fonódtak össze. Az említett költők 
közül az első három műveit Petőfi igen jól ismerte. Verseiben észre is vehető Byron, Shelley, 
de különösen szembetűnően Heine hatása. A többiekről nem volt tudomása. De az ő költé
szetükkel is rokonítja valami az érzelmek szférájában, a témaválasztásban és a műfordítások 
használatában. Sőt, a közös vonás verseik magasztos hangvételét és iróniáját illetően is fel
lelhető. 

Petőfi verseit a szabadságszeretet hatja át ugyanúgy, ahogy a felsorolt művészekét. Petőfi 
— Esproncedához, Miczkiewiczhez, Baratasvilihez, Sevcsenkóhoz hasonlóan — népe politikai 
felszabadításáért harcol, ő is, mint Shelley és Sevcsenkó, a társadalmi egyenlőség és testvériség 
jelszavát hirdeti, a népbe fekteti minden reményét, miközben síkra száll a felvilágosodásért és a 
szellemi egyenjogúságért. Byronnal és Sevcsenkóval egyetemben úgy véli, hogy kortársai 
szellemi rabságának egyik fő okozója a gondolatokat gúzsba kötő egyház, és kegyetlenül sza
tirikus versekben ostorozza a képmutató, ravasz papokat, nem riadva vissza az istenkáromló 
kijelentésektől sem. 

Sok hasonlóság mutatkozik abban, hogy Oroszországban, Magyarországon és Grúziában a 
köztársasági eszmék nemzedékről nemzedékre szálltak. Ragyiscsev és a dekabristák elkép
zelései ugyanúgy lelkesítették Puskint es Lermontovot, mint ahogy Petőfit a magyar jakobi
nusok és Kölcsey, vagy ahogy Baratasvili tanító mesterének és ihletőjének tekintette a köz
társaságpárti Solomon Dodosvilit, a francia forradalom rajongó hódolóját. Petőfinél is, akár
csak a fent említett költőknél, a respublikanizmus elválaszthatatlanul összefügg a szenvedélyes 
zsarnokgyűlölettel és monarchiaellenességgel. Sevcsenkóhoz és Heinéhez hasonlóan a szatíra 
fegyverével küzd a Habsburg-trón támaszát képező züllött arisztokrácia ellen pellengérre állítja 
a jobbágytartó földesurakat és a parazita életmódot folytató kisnemeseket. Minden erejével arra 
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