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PÁNDI PÁL: „KÍSÉRTETJÁRÁS" MAGYARORSZÁGON 

Az utópista szocialista és kommunista eszmék jelentkezése a reformkorban. I—II. k. Bp. 1972. 
Magvető K. 570 + 482 1. 

Pándi Pál hatalmas vállalkozásának két 
kötete első tekintetre eléggé elütő jellegűnek 
tűnik. Különösen olyan valaki számára, 
aki az irocfű/omtudományt biztosabb alapo
kon látja a művészeti, esztétikai stúdiumok 
„tiszta" szférájában, mint egy tágabb értel
mű társadalomtudománnyal, művelődés
történettel és (még szorosabban) a társa
dalmi gondolkozás, a társadalmi eszmék 
történetével való összefüggésében, egymástól 
való kölcsönös formálásában, determinált-
ságában. A recenzens még akkor is elbiza
kodottan áll saját irodalomtudományi kon
cepciója talaján, amikor a mű I. kötetének 
nyitószavaiban ezt olvassa: „Ez a munka az 
utópista szocialista és kommunista eszmék 
hazai jelentkezésének első szakaszát kívánja 
bemutatni az olvasónak. Az 1820-as évektől 
az 1848—49-es forradalom és szabadságharc 
időszakáig kísérjük figyelemmel az új eszmék 
terjedését, mind az elméleti-politikai iro
dalomban, mind pedig a szépirodalomban, 
illetve az ehhez közel álló megnyilatkozások
ban. (Naplók, útirajzok stb.)" Tehát afféle 
kontribúció lesz az „irodalom" történetéhez? 

Hanem aztán, ahogy az olvasó a könyvben 
„mindig beljebb haladt, sokszor meg-meg-
állt a csodálkozás miatt". És még inkább a 
félelem miatt. Egyre jobban be kejlett ugyan
is látnia, hogy az eléje táruló Óriásország
ban látottakról-hallottakról való puszta be
számolásra is csak az ezeken a tájakon 
teljesen otthonosan mozgó, járatos szakértő
nek lett volna szabad vállalkoznia . . . Vagy 
talán egy jóhiszemű járatlan személynek, 
aki János vitézként veszi természetesnek azt, 
ami nem az Ő szellemi flórájához és faunájá
hoz van méretezve, s nagy gyönyörködéssel 
elgyönyörködik ebben az izgalmasabbnál 
izgalmasabb felfedezéseket kínáló világban. 
Szóval olyan valakinek, mint én. Aki min
denekfelett a feltárás, felfedezés, egybehordás 
és szerves folyamattá olvasztás tudományos 
teljesítményét élveztem a munka I. köteté
ben. Pándi persze ismeri és felhasználja az 
eddigi hazai és külföldi kutatások eredmé
nyeit, de az már az?arányásók, aranymosók 
megszállottságára emlékeztet, ahogy a hazai 

folyóiratokban, újságokban, útibeszámolók
ban, tudományos és szépirodalmi művekben, 
levelekben és levéltári anyagban fel-felcsillant 
egy aranyszemet, majd egyre gazdagodó 
ereket tár fel, s egyszerre csak egy aranymező 
tárul fel: egy kor- és világtendencia hazai 
gondolkozásba és művészetbe való beépülé
sének leszünk tanúi. Mindazonáltal Pándi 
sohasem esik túlzásba, miközben az 1820-as 
évek néhány hazai porszemétől Petőfi arany
bányájáig vezet: „A kiemelő témaválasztás 
azzal a veszéllyel jár, hogy optikai torzulást 
okoz: a valóságosnál jelentősebbnek, cent
rálisnak láttatja azt, ami az adott történelmi 
szakasz kezdetén legfeljebb perifériálisan 
jelentkezett, s később sem került a kor ideoló
giai középpontjába . . . az új-szociális eszmék 
ekkor még nem jelentettek politikai és tár
sadalmi vízválasztót" (I. 16). 

Nincs itt hely és mód még arra sem, hogy 
az I. kötet tíz fejezetcímét egymás mellé 
írjam (pedig milyen sokatmondóak már 
megfogalmazásukban is, pl. „Utazások a 
feudalizmusból a kapitalizmusba", „Látók 
a kilátóban" stb.), mégis ki kell emelnem a 
két utolsó fejezetet, elvégre sokunk számára 
mégis ez a legotthonosabb terület: „Kísértet
járás az európai irodalomban", ül. „Kísér
tetjárás a magyar irodalomban". Különösen 
ez utóbbi, a kötet leghosszabb fejezete (mely 
egyben át is vezet a II. kötetbe) kényszerít 
sűrűn az irodalomtörténeti kép és értékelés 
revíziójára. Nemcsak népi, nemzeti és világ-
literatúra egyre perspektivikusabb felfogá
sával, nemcsak annak igazolásával, hogy az 
új gondolat és az új művészet között szoros 
megfelelés van, hanem talán leginkább azzal, 
hogy az irodalmi folyamat elszórt, jelenték
telen láncszemei (művek és személyek) egy 
valóságos társadalmi fejlődés, gondolkodás 
fonalára fűzve, egyszerre jelentősek, struk
turális érdekűek lesznek — esztétikai minő
ségük gyöngesége ellenére is. így aztán 
egész sereg művet, műfajt elfogadunk „iro
dalomnak" — ami pedig talán csak „érte
kezés". Újabb fényű igazságban áll előttünk 
a reformkori irodalom agyoncsépelt sajátos 
funkciója, eszmei és retorikai-poétikai visel-
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kedés összefüggése (Czakó, Vajda P. stb.), 
és sok minden, ami különválasztottan, elszige
telten értékelve korántsem látszott meggyő
zőnek, most, egy folyamat részeként elég
tételt kap; a társadalmi és politikai gondol
kodás száz meg száz sztereotípiája elveszti 
közhelyszerűségét; számos motívum, amit a 
romantikus művészet jellegéből fakadónak 
véltünk, a társadalmi gondolkodás realitása
ként mutatkozik meg. 

Természetes, hogy ekkora anyag birto
kában a szerzőnek sokszor nehéz ellenállnia 
a gazdagság kísértésének, annak, hogy minden 
esetet, példát, dokumentumot közöljön ve
lünk, így állnak össze a fantasztikus bőségű 
„Jegyzetek" maguk is egy külön impozáns 
és a főszövegnél nem sokkal kevésbé izgal
mas művé — meg egy egész jövő irodalom
történész-nemzedék titkos „forrás"-vidékévé. 
Lehet, hogy egy-két utalás elmaradhatott 
volna; lehet, hogy egyes anyagrészek véletlen 
megléte vagy megismerése talán nagyobb 
súlyt vet egy-egy mozzanatra (pl. Greguss 
és a szarvasi viszonyok); előfordul, hogy a 
tematikus elkötelezettség hevében a krono
lógiai vonal olykor fellazul és töredezett lesz, 
itt-ott apróbb túlzásokra is rászalad Pándi 
tolla. De általában nem ez a jellemző, sokkal 
inkább a példaszerű önmérséklet és tárgyi
lagosság, mely például ilyen kijelentéseket 
írat le: „Császár Ferenc nem volt jelentős 
író, de nem volt dilettáns sem" (411.), vagy 
még felelősebb szinten: „Túlzás lenne . . . azt 
állítani, hogy a vers [a Gondolatok a könyv
tárban] egyik magaslati pontján megjelenő 
»újabb szellem«, »új irány« az utópista 
szocializmus lírai elnevezése, vagy hogy 
»a nagyobb rész boldogságá«-nak s a »feketén 
született«-ek emberszámba vételének a szá
monkérése az új-szociális eszmék közvetlen 
gondolati jelentkezése a költeményben." (447.) 
És tovább, a magyar irodalomról szólva: 
„ . . . vizsgálataink egy még csak keletkező
ben levő eszmei irányzat irodalomba érését 
követték figyelemmel, egy olyan kor viszo
nyai között, mely se klasszikusan, se f élklasszi-
kusan nem tartalmazta még ennek az áram
latnak a társadalmi bázisát" (454). És végül 
az I. kötet utolsó mondata: „ . . . a korai 
szocializmus eszméi nagy felületen, s nemcsak 
felületesen érintették a reformkor magyar 
szellemi életét. Az eszmélés összképe gazda
gabb, mint a korai szocializmus áramától 
megérintett szépirodalmi kép. De a kép és az 
összkép szellemi egységet alkot, s a csúcs — 
nem nehéz kitalálni — szépirodalmi telje
sítmény." 

Ezeket a fegyelmezett, okos mondatokat 
azért is idéztem, hogy éreztessem: milyen 
bizalommal, Pándi által hogyan meggyőzve 
és „megtérítve" fog az olvasó a II., a sokunkat 
közvetlenebbül érintő kötet olvasásához. 

A fő kérdés itt már nem is az: milyen utakon 
jutottak el Petőfihez az új-szociális eszmék, 
az ezektől módosított közgondolkodási közeg 
— ennek feltérképezése már az I. kötetben 
megtörtént —, hanem az, hogy ezen eszmék
nek (ill. egy részüknek) a Petőfi költői élet
művébe való beépülése hogyan alakította 
Petőfi tudatvilágát, emóció-világát s ezzel 
művészetének jellegét. Annyi vulgarizálás, 
abszolutizálás után milyen jólesik Pándit 
hallani, aki II. kötetének céljáról így beszél: 
„Arról akarunk írni, hogy milyen fejlődés
menetben jelentkeztek [Petőfi] életművében 
azok az eszmék,melyekkel rokon törekvésekre 
a korai szocialista és kommunista gondolko
dóknál találunk. Az első tehát maga a mű, a 
költőileg szervessé s így szuverénné vált 
gondolat, az eszme történelmi dinamizmusa, 
lírai teremtő ereje . . . " , ehhez mint ered
ményhez képest a forrásfeltárás csak eszköz 
(II. 16-17.). 

Ehhez sok hozzátenni való nincs, már csak 
„hozzáolvasni való" van, ti. a Pándi Pál 
könyve. Valóban a mondott eszmék jelent
kezésének „fejlődésmenete " és a költői műbe 
való szervesedése s „lírai teremtő ereje" a kö
vetkező 400 oldal fő mondanivalója. Ezek 
során részletkérdésekben kedvünk (s talán 
okunk is) lenne itt-ott Pándi Pállal vitat
kozni, de az egész imponálóan meggyőző s a 
lényeget megragadó. A fejlődésmenet leg
fontosabb erővonala a haza és a világ viszo
nya, melyben (1845-ben) előbb a „világ"-
eszmekör kerül előtérbe, de úgy, hogy a 
világgyűlöletben már ott vannak a „világ
forgató indulatok", a következő lépések 
pedig: a haza és az egyetemes szabadság
törekvések, a nemzeti függetlenség és a tár
sadalmi haladás ügyének egyre rokonibbá 
válása, majd összefonódása, egybeesése s a 
világforradalom gondolatának a szabadság 
— harc — hősi halál hármasságának jegyé
ben való kiterebélyesedése. Mindez nem egy 
önelvű gondolattevékenység vagy éppen ol
vasmányok tanulsága csupán (mert az is!), 
hanem a hazai és európai történelmi helyzet 
reális felmérése és a belőlük levont, koránt
sem utópista konklúzió. Ebben a szakaszban 
(kb. 1844 végétől 1846 első feléig) — úgy 
mondja a szerző — „a plebejus költő a haza, 
a nép, az emberiség hármas egységének gon
dolati megformálását, lírai kimunkálását 
végzi (II. 82.), s ennek során — példákon 
bemutatva — „a belső formától a külső 
formáig változik a Petőfi-vers" (83). 

A változás azonban „a szervesség és folya
matosság" jegyében történik. „Petőfi köl
tészetében úgyszólván valamennyi korszerű 
új gondolat az embrióformától a teljességig 
»mozogja ki« magát a versek sorozatában" 
(86). De nemcsak mint gondolat, hanem 
mint „az eszmék lírai térhódítása", mint 
művészi eredmény is: „az új eszmék lírai 
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kifejezése sűrűbbé, intenzívebbé, személye
sebbé és eszméltetőbbé válik" (uo.)- Itt kez
dődik az az „életveszélyes" kísérlet, melyet 
Pándi Pál rendkívül meggyőző biztonsággal 
hajt végre, s melybe eddig — ha megpróbál
kozott vele — majd mindenkinek beletörött 
a bicskája. Megtalálni az egyensúlyt és 
egységet nép—nemzet—haza—Európa kö
zött, bemutatni a „hatások", „források" 
petőfies integrálását s — legigényesebb, leg
lényegesebb feladatul — felfedni az eszmei 
és művészi fejlődés párhuzamos, sőt egymást 
feltételező összefüggését. Az itt következő 
fejlődésmeneti szakaszban (kb. a Levél 
Várady Antalhoz-tól 1847 tavaszáig) Pándi 
legelsősorban „a szintetizáló készséget" látja 
jellemzőnek. Ebben a szintetizálásban pél
dául „a világtörténelem tanulságai Petőfi 
számára a nemzeti teendők mércéjét is jelen
tik immár", ahogy másrészt saját népe-nem
zete ügye „élessé tette látását más népek, 
nemzetek irányában is". Majd visszacsa
tolva: „az internacionális szemlélet kiala
kulása Petőfi gondolatvilágában, költői látó
mezejében újjáformálja, egyre dinamikusab
bá teszi a hazafogalmat, hazaélményt". És a 
kísértetjárás? Nem veszti szem elől ezt sem a 
szerző: „A költő plebejus látásmódjának 
politikai önállósulása, fogalmainak kiválása a 
liberális nemesi eszmekörből az európai 
radikalizmus és az új-szociális ideológiák 
Petőfire gyakorolt hatásának felerősödésével 
együtt zajlik le" (115—116.). 

Mindez azonban még „csak" az eszme
történet, a költő politikai gondolkodásának 
története. Hol van a költő, a művész? Tessék: 
„A folyamat lényegéhez tartozik annak a 
rendkívül kifinomult valóságérzékelésnek a 
hajtóereje, melynek figyelembevétele nélkül 
egyszerűen nem érthetjük meg a Petőfi
versek esztétikai specifikumát, illetve az 
utópisztikus tanítások jelentős módosulásait 
Petőfi költészetében, egy eredeti költői világ
képbe való integrálódásukat" (116.). 

Ezek deklaratív megállapítások — mond
hatja valaki. A könyvben azonban az ilyen 
megállapítások már előzetes konkrét mű
elemzések tanúságainak összegzései. Pándi 
Pál könyve éppen azzal lenyűgöző, hogy 
mindenkor hű marad már idézett módszer
tani elvéhez: „Az első . . . maga a mű. —" 
Ha valamit hibájául róhatunk fel, az éppen 
az az erénye, hogy nem bír ellenállni a művek 
sokoldalú — néha már-már túlzott aprólé-
kosságú — formai, esztétikai elemzésének. 
És ha ilyenkor egyik szemünk nevet is, ami
ért ebből a bátor, kockázatos perspektívá
ból folytatta (részben) a szerző Petőfi mo
nográfiájának első részét — a másik sze
münk sír, hogy megszámlálhatatlan művészi
elemző megfigyelésének észrevételének fól
iában kellett maradnia, hiszen ezúttal mégis 
„csak" a gondolat esztétikai eredményeire 

kellett koncentrálnia, s mellőznie kellett 
olyan remekeket is, melyeket erőszaktevés 
nélkül nem vonhatott tárgyalása körébe. 

Pedig hogy ezek szükségszerű és logikus 
mellőzése milyen veszteséget jelent — a 
másik oldal nyereségei mellett persze —, 
arra bizonyság néhány, a tárgyalásba be
vonható költemény újszerű, reveláló megkö
zelítése. Ezek közé tartozik többek között 
az Egy gondolat bánt engemet.. ., A XIX. 
század költői, Az ítélet és persze mindenek
előtt Az apostol, bár nekem még ezeknél is 
jobban tetszik a Pacsírtaszót hallok megint 
(1849. márc.) felülmúlhatatlanul szép, mes
terkezű bemutatása. . . De megkisebbíte
nénk a könyv értékét, ha túlságosan egyes 
költeményekre koncentrálnánk. Maga a mód
szer és az utópista eszmék Petőfi művészeté
be való beépülése, történelmi és költői rea
litásokká válása folyamatának bemutatása 
a valódi érték. Az a módszer, mely nem a 
puszta gondolatnak, eszmének kívánja a 
különleges figyelmet, mely nem egyszerűen 
a forradalmi tartalom alapján állítja Petőfit a 
kor európai költészetének csúcsára (mint az, 
sajnos, oly gyakran előfordul az oktatás és 
a népművelés különféle szintjein), hanem a 
költőileg átélt, magas szintű költőiséggel 
kifejezett tartalomnak, magatartásnak és 
funkciónak. Külön is hangsúlyozni kell azt 
a széles körű tájékozottságot, mellyel Pándi el 
tudja kerülni az eszmetörténettel is együtt
járó veszélyt: a beszűkülést. E beszűkülés 
abból adódik, hogy a monográfus egyetlen 
komponens túlhangsúlyozásával mellékesnek 
tekinti az életrajzi helyzetet, a genetikai 
kódot, a művészi alkatot és a művészi fejlődés 
bizonyos mértékű autonómiáját: „a befoga
dói világ speciális ideológiai-lírai klímáját" 
(168), egyáltalán a folyamatot, a belső tör
ténést az eredmény ellenében. Bár itt-ott 
Pándinál is előfordul ezeknek a mozzana
toknak vitatható értelmezése, de általában 
komplex szemlélet alapján mond ítéletet 
(vö. pl. a Világosságot! kitűnő tárgyalását). 

Hogy mindennek az eredményét: Petőfi 
költészetének modern, igaz, hiteles, új szép
ségekben történő bemutatását kellően méltá
nyolni tudjuk, gondoljunk arra, hogy a kora
beli kritika nagyobb része, majd Gyulai, 
Erdélyi, Salamon F. óta Horváth Jánosig 
és még tovább Petőfi politikai, szociális, 
eszmei s „napi" költészetét — elsősorban 
1848—49 ilyen jellegű termését — leválasz
tották Petőfi művészi mondanivalóiról, úgy 
érvelve, hogy a napi politikai eszme nem lehet 
közvetlenül a költészet tárgya. Az újabb 
szemléletek ugyan visszaépítették ezeket a 
műveket a Petőfi-életműbe, de fordított 
egyoldalúsággal s mint puszta politikumot. 
Hogy Petőfi „politikai költészete" szerves, 
más mondanivalójú költészetével művészileg 
is egyenrangú része életművének, azaz hogy 
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egyáltalán nincs jogunk különbséget tenni e 
költészet különféle humánumai között, hi
szen Petőfi minden humánumával (család, 
szerelem, táj, haza, világ, forradalmi erkölcs 
és cselekvés, új-szociális eszmék stb.) a 
többit is mondja, illetve hogy Petőfi eszmei 
világa mindenkor egyben művészi világ is, 
sőt hogy 1848—49 továbblépést, feljebblé-
pést jelent művészi téren is — minderről 
Pándi Pál könyve győz meg mindenestül és 
véglegesen. 

. . . Már a végső értékelést mondom, és 
még csak 1847 tavaszáig jutottam el a kíno-
san-kényszerűen vázlatos ismertetésben. De 
a terjedelem nagy úr, és részletek kedvéért 
nem akartam mellőzni a lényeget. Pedig 
mégiscsak a részleteknek legalább jelzésével 
lehetne igazán hitelesíteni a konklúziót. 
Nem volna szabad említés nélkül hagyni az 
„időelem", az időélmény telitalálatát, „egy 
összetettebb látásmód" s az „emberiség
méretekre kiterjeszkedő gondolkodás", haza 
és nagyvilág „közös nevezőre hozása" ki
bontakozását, a plebejus haza-élmény meg
izmosodását, egy nemzetközi gondolatrend
szer végérvényes hazaivá válását (1848—49-
ben), s azt az európai távlatot, amelyben 
Petőfi egyaránt szelektál és szintetizál. 
Meg kellene említeni másfelől a gondolat 
formát, verstant, grammatikát, kompozí
ciót determináló hatásának és — visszakap
csolva — ezeknek gondolatminősítő, gondolat
kiemelő szerepét, meg — ami még fontosabb 
— egy autonóm művészi világ és a valóság 
dialektikus harmóniáját, a valóságnak mű
vészileg alakító-formáló, korszerűsítő visz-
szahatását. Egyáltalán, követni kellene azt, 
ahogy a könyv módszerben, komplexségben, 
esztétikai érdekű-értékű kitekintéseiben is 
egyre magasabbra hág. 

Mindenképpen megbocsáthatatlan bűn 
1848—49 nagy fordulatai akárcsak vázlatos 
feltárásának mellőzése. Ebben a történelmi 
szakaszban az ember, a politikus és művész 
Petőfi egészen új helyzetek elé kerül, „a 
világ dolgaiban állást foglaló költészete" 
nemcsak szembesül a valósággal, hanem a 
valósággá válás stádiumába kerül. Másrészt 
a hazai és világtörténelem olyan bonyolult, 
a költőt már-már feloldhatatlannak tűnő 
ellentmondások elé állító szituációkat hoz 
létre, mint nacionalizmus és nemzetköziség, 
tömegbázis és minoritás, optimista fokozás 
és „komor realitás", nemzetiségi kérdés és 
haladás, valóságtükrözés és forradalmár hit 
stb. stb. Mellőznöm kell olyan remek teli
találatokat, mind például az aszkéta és a 
humanista forradalmár kettőssége, a befeje
zetlenség élménye stb., melyek egymagukban 
könyvnyi gondolatokat fognak át. Leg
feljebb mutatóba idézhetünk ilyen össze
foglaló megállapításokat: Magyarországon 
és Kelet-Európában Petőfi életműve „az 

új-szociális eszmélkedés legjelentősebb költői 
tetőzése"; benne „tetőződtek a polgári 
forradalmon túlmutató, az új emberi-társa
dalmi alapvetést sürgető és előkészítő esz
mék". Helyesebben ezen eszmék, törekvések 
lényege s nem teljessége, „hiszen a költészet 
természeténél fogva nem alkalmas a teóriák 
totális, formailag precíz felvételére" (325.). 
Ezt a rendkívül fontos kérdést a szerző ké
sőbb még jobban árnyalja: „A gondolat a 
lírai közegben . . . általában nem tudomá
nyos-fogalmi megjelenésű"; Petőfinél „az 
új eszmék mindig erős emóciókkal telítetten 
jelentkeznek", „emóció és gondolat egyszerre 
való kimondása, az emóció bevitele a gon
dolatba s a gondolat jelenléte az emócióban: 
Petőfi ezt máig lenyűgöző eredetiséggel 
valósította meg" (338-339.). 

A befejezéshez közeledve hadd említsem 
meg a könyv egyik legnyomósabb eredményét: 
annak a hazai és európai politikai-gondolati 
közegnek a feltárását, melynek közösségében 
Petőfi is él és alkot. E közegnek feltárása által 
nemcsak arra a (már emlegetett) tényre 
kell felfigyelnünk, hogy jóformán ismeretlen 
személyek, művek válnak fontossá (s immár 
kötelezően további kutatások tárgyává), 
hanem arra is, hogy ez a közeg — mondjuk 
1848-ban a „márciusi ifjak" — Petőfi ki nem 
mondott, le nem írt gondolatainak, állás
foglalásainak kinondójává, megfogalmazójává 
léphet elő. Ebben az alapjában homogén 
közegben — s nem a művészet szintjén! — 
lesz, lehet rokonává, tolmácsolójává vagy 
tanújává—tanúságává Petőfinek Vasvári, 
Birányi, Ábrányi E. stb., és itt, ebben a 
közegben válik világossá: hogyan és miben 
lehet — például — Petőfi mintája és példa
képe E. Sue vagy George Sand. (Nem kapunk 
viszont feleletet arra az izgalmas kérdésre 
Pánditól sem, hogy mért hallgat olyan 
csökönyösen Petőfi Heinéről és Börnéről.) 

Recenzensi kötelességem most azt írja elő, 
hogy valami „hibát" is bányásszak elő a 
könyvből. Ezek közé sorolnám a Petőfi
kiadások kronológiájának még mindig túl
ságos tiszteletét (bár az is igaz: nem egy eset
ben Pándi jelentős korrekciókat is kénytelen 
végrehajtani), ezzel szemben a szerző, eléggé 
nem dicsérhető módon, általában tekintettel 
van az egyes versek megjelenési idejére vagy 
— ha az az eset — (Petőfi életében) meg nem 
jelenésükre. Sajnálatos az is, hogy a szerző 
alig veszi számba a hazai nem magyar nyelvű 
sajtót, a vidékit meg általában nem. Emlí
tettem már, hogy nem mindig tud ellenállni 
a sok irányú kísértésnek, s ha a művészi kép 
kitágítását „megbocsátjuk" is, kevésbé érez
zük ökonomikusnak, amikor a könyv tisztára 
eszme-, politika- vagy haditörténet lesz, 
illetve a közéleti férfiú s a katona életrajza — 
főleg persze 1848-ban (pl. a vádaskodások 
részletezése a harctértől — állítólag — vona-
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kodó Petőfi ellen, a parndorfi epizód, csaták 
stb.), amikor a költő hosszabb-rövidebb időre 
eltűnik a könyvből. Ha csodáljuk is a szerző 
remekléseit eszme és művészi forma dialek
tikájának kibontásában, néha a korrespon-
denciát túlságosan direktnek, áttétel nél
külinek érezzük. Nem mindenestül megnyug
tatóak (a II. köt. végén) az irodalomelmélet 
fejtegetések, pl. a művészet és valóság viszo
nya, a realizmus, a romantika értelmezése 
stb. körül, ezzel szemben a XI. fejezetben 
az „összefoglaló megjegyzések" csúcspontja 
tud lenni az egész műnek. Apróbb megjegy
zésektől most eltekintve, sajnálatosnak tar
tom a szóba került (Petőfi-) versek mutató
jának, valamint a ritkább és súlyos félre
értésekre okot adó szavak magyarázatának 
hiányát. 

De abba is hagyom ezt a kényszeredett 
erőlködést, befejezésül inkább a munkának 
egy olyan jelességét emelném ki, mely csak 

PETŐFI TÜZE 

1848-ban a magyar liberális nemesség ön
maga ellenére vívta meg a polgári forradal
mat: e sarkalatos tény értelmezése nélkül nem 
érthetjük meg Petőfi politikai szerepét. Ő sok
kal távolabbi célokat tűzött ki maga elé, 
mint a liberális nemesség, s egyszersmind azt 
is látta, hogy e réteg még saját céljait sem 
képes elérni. Ez teszi érthetővé, hogy 1848. 
augusztus 16-án Aranyhoz küldött levelében 
a költő akasztófát szánt a Batthyány-kor
mány minden tagjának (tehát Kossuthnak 
is). „Nemcsak Petőfi, hanem már Eötvös és 
a centralisták, sőt — mutatis mutandis — 
Kemény Zsigmond is „láttak" valamit a pol
gári forradalom jelszavainak gyakorlati el
torzulásából" — írja Pándi Pál (501.). Más
részt viszont a kormány tétovaságát jó néhány 
tényező indokolta: nem kizárólag az, hogy a 
liberális nemesség, „a forradalomnak ez a 
vezető rétege — éppen érdekeinek ellentmon
dásossága folytán — maga sem csak nyertese, 
hanem részben vesztese is a forradalomnak" 
(Spira György, 314.), de rajta kívül álló okok 
is: „a jogokból kirekesztettek milliói egyedül 
a korona felkentjében látták pártfogójukat" 
(369.), s „Lenkey századának fenntartás nél
küli üdvözlése bátorítás lett volna az itteni 
idegen alakulatoknak, akiknek tisztjei egyéb
ként is alig leplezték ellenséges magatartásu
kat az ország új alkotmányos — így a Biro
dalom haderejének egységét megbontó — 
állásával szemben" (Urbán Aladár, 399.). 
A közvéleményt balról kitűnő érzékkel alakító 
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fokozza tudományos rangját. Ez pedig a 
szerző előadásmódja, nyelvezete, stílusa. 
Színes, érzékletes, szenvedélyes ez az elő
adásmód, minden mesterkélt pátosz és meta
forikus modorosság nélkül, tudományos és 
árnyalt az elméleti és poétikai terminológia 
nyakatekertségei nélkül — valahogy így 
kell írni Petőfiről magas szinten, tartalmasán, 
azonosuló emócióval és mégis távoltartó 
hitellel. Pándi Pál ezúttal (egy rövidke sza
kasz kivételével) az „értekező" stílusába 
szinte beszervesült polémiától is tartózkodik, 
azazhogy felül emelkedik rajta. Nem mintha 
ez a könyve is — a polémia legvalódibb értel
mében — nem polemikus funkciójú és szen
vedélyű lenne, hanem mert az anyag s a 
belőle levont következtetések önmaguk 
mondják, szinte a szerzőtől függetlenedve, 
de mégis „szerzői" hittel, meggyőződve és 
meggyőzve, a cáfolatot. 

Martinkó András 

Petőfi 1848 márciusi és augusztusi tevékeny
ségéről olyannyira szemléletes kép tárul az 
olvasó elé (Spira: Petőfi kardja, Urbán: Petőfi 
1848 augusztusában), hogy felmerül benne az 
igény újabb tanulmányok iránt, melyek a 
költőt ért választási kudarcot, a centralisták
hoz fűződő barátságát (lásd pl. 1849. június 
első felében Szemere Bertalanhoz írott leve
lét), valamint 1849-ben a hadügyminiszterrel 
(előbb Mészáros, majd Klapka) szemben 
támadt nézeteltéréseit világítanák meg. 

A Petőfi által szűklátókörűségért vádolt 
képviselőkről Spira György így ír: „Magyar
ország teljes elszakadására a rendek közül 
még a legliberálisabbak sem gondolnak (már 
csak a nemzetiségi mozgalmak miatt sem, 
amelyekkel magukra maradottan, a Habsbur
gok támogatása nélkül bajosan birkózhatná
nak meg), s ezt Bécsben is jól tudják" (367.). 
A költőnek számos verse, 1848. szeptember 
30-án Ötvös Mihály szatmári alispánnak cím
zett levele s más kijelentései mutatják, hogy 
ő sem volt érzéketlen a nemzetiségi kérdés 
iránt, s róla egy-egy alkalommal „a naciona 
lizmus elfogultságától sem mentesen" (Tamás 
Anna: Petőfi és a magyar történet lapjai, 201.) 
nyilatkozott. A márciusi ifjak álláspontja a 
nemzetiségi kérdésben még önálló kifejtésre 
vár, e nélkül nem rugaszkodhatunk el vég
legesen attól az egyszerűsítéstől, melyet 
Révainak Kölcseyt méltató tanulmányából 
vett idézettel példázhatnánk: „Az egyik nép 
patriotizmusa nem lehet ellentétben a másiké-
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