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MTA Irodalomtörténeti 

A Petőfi-életműnek nemzeti irodalmunk
ban betöltött kivételes fejlődéstörténeti rang
ja, centrális szerepe, valamint a körülötte 
kialakult polgári-konzervatív, ellentmondásos 
ideológiai-esztétikai értékelések, tévedések 
nagy feladatok elé állították a marxista 
irodalomtörténetírást, amely már korábban is 
felmutatott néhány programadó tanulmányt, 
továbbgondolásra érdemes ötletet, de még 
mind a részletek, mind a szintetikus kidolgo
zás sikeres teljesítményeinek derék-fázisában 
vagyunk. Ezt dokumentálják az eddig meg
jelent könyvek, értékelések és a most nap
világot látott Petőfi-tanulmánykötet, amely 
jó alkalmat ad annak fölmérésére, hol tart 
jelenleg, s milyen eredményeket igér a marxis
ta Petőfi-kutatás. Helyet kapnak itt a főterü-
letekről vett elvi-esztétikai, biográfiai, filoló
giai-műfaji stb. témák, amelyek behálózzák 
a költő életművének térségeit. A meglehető
sen szerteágazó kutatási rendszert egységes 
koncepció fogja össze; e tanulmánykötetnek 
is legszembetűnőbb jellegzetessége az elvi
tudományos összehangoltság, a Petőfi-értéke
lés gondolati-esztétikai összerímelése, a mar
xista irodalomszemlélet és módszer konkrét 
életművön belül való érvényesítése. A külön
böző szerzők változatos tematikájú tanul
mányai — éppen a koncepció közösségének 
jegyében — tudnak egységes célt szolgálni 
Petőfi politikai-művészi nagyságának tárgyi
lagos, tudományos hitelességű, maradéktalan 
megmutatásában. Mindezek mellett kelleme
sen meglepi az olvasót a szerzők Petőfi-isme
retének otthonossága, a témákban való szub
jektív benneélés, a tárgyával azonosuló vonzó 
magatartás. A Petőfi-kutatásnak szembe kel
lett néznie közel egy évszázad idevágó pol
gári — alapjában véve forradalomellenes — 
irodalmával, mindenekelőtt Horváth János 
nagyszabású Petőfi-könyvének koncepciójá
val, amely színvonalas ellenvélemény kialakí
tása céljából a legkomolyabb erőfeszítésekre 
kényszerítette a marxista irodalomtörténe
tet. A tanulmánykötet elvi érdekű tanul
mányai — akárcsak Pándi Pál Petőfi c. 
könyve — voltaképpen lépten-nyomon bele
ütköznek Horváth János tételeibe, ítéleteibe, 

amelyeket tisztes vitában cáfolva, bontakoz
tatják ki a plebejus művészi és társadalmi 
forradalmár valóságos, hamisításoktól és tor
zításoktól megszabadított költői'-emberi teljes
értékűségét. Meggyőző tudományos hiteles
séggel, célját tudó alapossággal jönnek moz
gásba e tanulmánykötet lapjain a marxista 
irodalomelemzés és kutatás legváltozatosabb 
formái és eszközei a társadalmi-történeti 
valóság széles körű elemzésére, az esztétikai 
minőségek jelzésére és a költői személyiség 
belső-alakuló világának, gazdagodásának be
mutatására. Rangos próbatétele ez a kötet 
a teljes összefüggésekben gondolkozó iro
dalomtörténetírásnak, 

A kötet, két központi, elvi jelentőségű 
vezetőtanulmánya a Petőfi-kérdés marxista 
megoldásának fővonalából való; közvetlen 
érintik magát az életművet, a költői korai 
pályaszakaszának jelentékeny pontjait. Pándi 
Pál Petőfi hazafias és politikai lírájának kez
detei című tanulmányában a majdani plebejus 
forradalmár költészetének eszmei-esztétikai 
jelentkezését, érlelődését, ,,a politizáló haza
fias érzelem" liberális eszmeiségtől való egyre 
tudatosabb elkülönülésének folyamatát bont
ja ki az -1844-es versek elemzése nyomán. 
E korai politikai tartalmú verscsoport egé
szen új megvilágítást kap; Pándi valósággal 
jogaiba helyezi vissza e versek igazi jelenté
sét és a költői életművön belüli funkcióját, 
miközben alkalmat kap arra, hogy — a kor 
lényeges folyamatának — a liberalizmus és 
a demokratizmus szétválásának fontos elvi
világnézeti mozzanataira és gyökereire is rá
mutasson. Finom megfigyeléssel veszi számba 
a praeplebejizrnus szaporodó költői jegyeit, 
indulatait és nézőpontjait, amelyek még nem 
rendeződtek szilárd világképbe, tudatos poli
tikai platformon létrejövő forradalmi prog
ramba, de ennek széles körű lehetősége, fejlő
dés-energiája tisztán mutatja magát a ver
sekben kifejeződő megkülönböztető szemlélet
ben és magatartásban. Az 1844-es Petőfi 
lírai természetét nem eszmei struktúrák tuda
tos jelenvalóságának kimutatása oldaláról 
közelíti meg, hanem — ami ebben a pálya
szakaszban azonos értékű — arra fordít nagy 
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ügyeimet, hogy a hazafias és politikai versek 
fejlődésbeli újszerűségeit, a reformkor költé
szetétől eltérő, új irányt jelölő jellegzetessé
geit hangsúlyozza (élményi-életrajzi indíté-
tékok, a hangvétel személyessége, közvetlen
ség, demokratikus tendenciák, személyes érde-
kűség, társadalomkritikai érzékenység, plebe
jus szenvedélyesség stb.). Pándi tanulmánya 
kitűnő bizonyítéka annak, hogy a Petőfi
kérdés rangos, tudományos tisztázása jó ke
zekben van. Pándi Petőfi c. monográfiájában 
ugyancsak tárgyalta a költő 1844-es politikai 
-líráját; a mérsékelt, adott célokhoz igazodó 
változtatás nyomán mégcsak szaporodtak 
szempontjai, bővültek a távolabbi össze
függésekre rámutató utalásai. 

A prózaíró Petőfire általában kevés 
elemző figyelem szokott esni az átfogó érté
kelésekben; lírán kívüli területei fölmérésével 
és vizsgálatával meglehetős mostohán bánt 
•eddig az irodalomtörténet, az önálló értékelés 
rangját sem tudták kivívni az életmű egészé
ben. Természetesen Petőfi esztétikai minősé
gének igazi hordozója a lírikum, mégis a köl
tői pályakép teljes horizontjában, világnézeté
nek fölmérésében jelentékeny funkció illeti 
meg prózai megnyilatkozásait is. Ebben a ta
nulmánykötetben két szerző foglalkozik a köl
tő prózájának természetével. Tóth Dezső 
tanulmánya elvi érdekű; A hóhér kötele tüze
tes elemzésére, élményi-világnézeti hátteré
nek felfejtésére vállalkozik. A mű jelentésé
nek megközelítése csak az 1844-es költői
világnézeti válság összetevőinek bonyolult 
kitapintása révén lehetséges; A hóhér kötele 
maga is e válság belső mozgásának dokumen
tuma, s Tóth Dezső szerint — helyesen — épp 
ezért tud fontos tartalmak, tendenciák, elemi 
indulatok tolmácsolójává válni. A tanulmány 
tovább bővítette a Felhők korszak válság-
gyökereivel és jellegével kapcsolatos ismere
teinket, s a költő új, forrongó mondanivalóját 
a plebejus jellem és magatartás-eszmény 
kimunkálásában jelölte meg, amely keresi 
a szociális, társadalmi tartalmakkal, lázadó 
elemekkel való kapcsolatot. Mindez nem is 
a 44-es lírában, hanem A hóhér kötelében 
válik igazán világossá és világnézetileg konk
réttá. Sorra veszi Tóth Dezső azokat az erkölcsi
szociális motívumokat, amelyeknek szertelen 
jelenléte — igaz ugyan, hogy művészetileg ala
csonyabb rendű képviselete — révén a későbbi 
forradalmár eszmei forrongását, világnézeti 
tudatosodását, a bonyolult válság-fázisból 
való kilábalását érhetjük tetten. A hóhér kö
telének a Petőfi pályaképben kijelölt, újszerű 
összefüggéseket megvilágító helye néhány 
ponton gazdagítja és módosítja a válság kor
szakkal kapcsolatos ismereteinket, a ro
mantikához való viszonyát, valamint a plebe
jus forradalmár tettekre készülődő morális 
arculatátvillantja meg messzemutatóan. 

Igen lényeges kérdéseket érint Imre Lajos 

Petőfi 1848—49-es lírájának műfaji sajátos
ságaival foglalkozó tanulmánya is; ezen a terü
leten kellett igazán vitatkozni a Horváth 
János-i hagyományokkal, ítéletekkel, hiszen 
Petőfi forradalmi költészetének esztétikai
művészi ^érték-igazolásáról van szó. Köny-
nyebb lett volna a szerző helyzete, ha a költő 
1848—49-es lírájának rendszeres értékelése 
megtörtént volna már; így azonban eredeti 
feladatát — a műfaji jellegzetességek számba
vételét — szélesebb alapokon, majdcsak 
e korszak teljes igényű feldolgozásával tudta 
megoldani. Imre Lajos — helyesen — abból 
indult ki, hogy Petőfi 184&— 49-es költészete 
megváltozott történelmi körülmények közt 
jött létre, s'ezért különnemű mértéket kell 
alkalmaznunk — az ezen a talajon létre
jövő — műfaji változatok, eltolódások, sok
féleségek, lírai típusok felmérésére. Petőfi 
költészetének újszerű műfajelméleti jegyei, 
esztétikai sajátosságai alapján megnyugtató 
verscsoportosítást hajt végre, felvázolja a mű
fajhatárok fellazulásának új élményi és ihlet
források nyomán létrejövő belső folyamatát, 
lírai természetének a forradalmi-szabadság
harcos feladatokhoz igazodó átalakulását, 
a lírai megnyilatkozások gazdagodását. Imre 
Lajos műfajvizsgálata nem von éles határo
kat az egyes művek közé, meghagyja a műfa
jok érintkezésének lehetőségét^ a gazdagodás 
és a variációk jogát. Leglényegesebb azonban 
az, hogy műfaji oldalról is minőségileg új 
mozzanatként fogja fel Petőfi 1848—49-es 
líráját, s ezzel egy régi konzervatív irodalom
történeti hagyományt utasít el. Nézőpontjá
nak ez az újszerűsége nagy szolgálat a hiteles 
Petőfi-kép kialakításában. 

A Petőfi-ismeret szempontjából oly szük
séges korszerű életrajzi munkálatok nekilen
düléséről adott hírt — nagy-nagy veszteség, 
hogy immár utoljára — Dienes Andrásnak a 
költő katonaéveiről szóló tanulmánya. A 
szerző kutatói hozzáértése szépírói erényekkel 
párosul, bonyolult szálakat tart a kezében, 
komolyan veendő és dilettáns vélemények 
fölött ítélkezik teljes biztonsággal, legendákat 
oszlat szét, a tévedések és szegényes tények 
nehéz útvesztőiben is megtalálja a fiatal kato
na emberi körvonalait, regényes életmozzana
tait, s eközben bizonyít — régi érvekkel 
hadakozva — egy elvi érdekű kérdést, hogy 
ti. Petőfi>,,a körülmények szerencsétlen ala
kulásaiból eredő kényszer" folytán lett kato
nává. Dienes András Petőfi-kutatásban betöl
tött, köztudott jelentőségét, szerepét csak 
most lehet igazán értékelni; ez a tanulmánya 
is annak bizonysága, hogy az életrajzírást 
mesteri rangra emelte; folytatóinak az ő 
életművével adva van az a szint és magatar
tás, amelynek örökségével létrejöhet végre 
a költő méltó pályaképe. 

A Petőfi-kutatás teljesen új területeit 
jelenti Kiss József és Hegedűs András filoló-
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giai és adatfeltáró tanulmánya is, amelyek 
ugyan szorosan véve nem kapcsolódnak az 
életmű elvi vonalához, de a maguk keretein 
belül fontos adatokat nyújtanak mind az 
általános Petőfi-ismerethez, mind a művek 
hátterének megértéséhez, s egyáltalán a költő 
irodalmi kapcsolatainak, helyzetének fel
méréséhez. Kiss József Petőfi költői kibonta
kozásának 1846-ig terjedő fázisában közli és 
vizsgálja azokat a visszhangokat, megjegy
zéseket, kritikákat, fordításokat stb., ame
lyek az egykorú hazai német nyelvű sajtó
ban láttak napvilágot. A Petőfi-filológia 
eddig — néhány elszórt, hiányos közléstől 
eltekintve — teljesen mellőzte a hazai német 
nyelvű sajtó tüzetes átvizsgálását. Kiss 
József alapos kutatása nyomán kiderült, 
hogy az itt talált meglepően bőséges anyag 
néhány helyen módosítja és szélesebb össze
függésekben magyarázza, igazolja Petőfi 
költői indulásának kritikai fogadtatását, 
népszerűségének elterjedését, sőt a világ
irodalmi kapuk is itt nyíltak meg először szá
mára. Számba veszi az elvi következtetésekre 
okot adó tényeket és életrajzi érdekű motívu
mokat, amelyeket be is illeszt a költői pálya
kép rendszerébe; teljesebbé és ismertebbé 
válik első fordításainak története, háttere, 
fordítóinak személye, azokkal való kapcso
lata stb. A kutatás további munkálatainak 
befejezésével minden bizonnyal az egyik leg
értékesebb Petőfire vonatkozó — Endrődi 
Sándoréval egyenértékű — összeállítás fog 
megszületni. 

Hegedűs András Petőfinek a győri Hazánk 
c. folyóirattal való kapcsolatát tárgyalja ta
nulmányában, amely éppen a költő plebejus-
eszmeiségű verseinek közlésével vált iroda
lomtörténeti jelentőségűvé a közvetlen 1848-
at megelőző években. Egy eddig eléggé nem 
hangsúlyozott falyóiratkapcsolatról van szó; 
a Tizek Társasága feloszlása után, amikor 
heves harc indult Petőfi és köre ellen, a Ko
vács Pál szerkesztette Hazánk vállalja 
Petőfi forradalmi verseinek közlését és hívei
nek toborzását. Sikerült portrét kapnunk 
a Petőfi költői nagyságát megértő Kovács 
Pálról, aki félreérthetetlenül — kockázatok 
árán is — a költő művészi-politikai programja 
mellé áll, s mindent megtesz népszerűségének 
kiszélesítése érdekében. Képet kapunk a folyó
irat belső szerkesztési elveiről, a szigorú cen
zúrai viszonyokról és az itt közölt 23 Petőfi
vers megjelenésének körülményeiről, vala
mint a lap 1848-ban betöltött szerepéről. 
Hegedűs András jelentékenyen megvilágítja 
Petőfi elég szegényesen — pusztán filológiai 
érdekek szintjén — ismert irodalmi-közéleti 
kapcsolatait a győri Hazánkkal közvetlen 
a forradalom előtt. 

Petőfinek a magyar próza történetében 
betöltött szerepéről, pláne prózaírói stílusá
nak jellegzetességéről idáig alig esett szó. 

Most Martinkó András készített prózai stílu
sának humoros vonatkozásairól érdekes tanul
mányt, amely analitikus módszere révén bő 
példaanyaggal igazol egy-egy humor-elméleti 
terminológiával megjelölt sajátosságot, eljá
rást. Tipizálja és rendszerbe foglalja a költő-
prózájában talált humorának jellegzetes réte
geit. Felvillantja azokat az előzményeket,, 
amelyekhez sok szál fűzi ezeket a műveket;: 
jellemzi az egykorú próza idevágó jelen
ségeit, de mindenütt hangsúlyozza Petőfi; 
humorának plebejus magatartásából fakadó 
különnemű elemeit is, amelyek által meg
teremti a humor új fogalmát és értékrendjét,, 
funkciójának demokratizmusát; úgyhogy Pe
tőfi stílusjelenségeinek kis összefüggéseiben 
is kitapinthatóvá válik egész lényének for
radalmi jelenvalósága. Formai kérdéseket 
érint Gáldi László tanulmánya is, amelyben 
Petőfi jambikus versformáiról értekezik, 
A kutatás meglehetősen lemaradt és járatlan' 
ezen a területen, a szerző föl is panaszolja 
verstani irodalmunk szembeszökő hiányossá
gait bevezetőjében. Csakugyan ezen a viszony
lag szűk területen is kiderül: mennyi rendezni-
való maradt hátra a korszerű értékelés szá
mára; maga Gáldi megpróbál szembeszállni 
néhány idejétmúlt tétellel, megállapítással.. 
A tanulmány fejlődéssorba állított bő példa
anyaga igazolja, hogy Petőfi verskultúrája,, 
ritmusvilága az európai és hazai hagyomá
nyokból nőtt ugyan ki, de egész pályáján 
kimutatható a jambikus verselés tekinteté
ben — az eredeti, alkotó továbbfejlődés,, 
a konvenciók fölé való emelkedés, az egyéni 
formák, újítások jelenléte (anapesztizált 
jambus, ritmikai változatosság a jambus 
használatában, szabad jambus stb). Gáldi 
László tanulmánya bátorítást adhat a teljes 
szélességében dolgozó Petőfi-kutatás szá
mára, hogy a versformák életművön belüli 
fejlődéstörténetének megírása sikeres kiegé
szítés lenne az átfogó értékelési rendszerben,, 
s ezzel talán megszületne a régóta várt vers
tani monográfia. 

Hézagpótló Törő Györgyi tanulmánya is; 
egy fehér folttal kevesebb lett a Petőfi
kutatás térképén. A költő anyagi helyzetének 
adatszerű feldolgozása fontos tényeket szol
gáltat Petőfi nehéz életkörülményeinek meg
értéséhez; még jobban igazolódik a költó^ 
elvszerű magatartása, következetesen plebe
jus moráljának hitele. Itt válik világossá 
a költő nemesen tiszta jelleme, akit a meg
élhetésért folytatott harc — az általa kép
viselt társadalmi tudat fokán — megveszte-
gethetetlen forradalmárrá nevel, apostoli 
sorsra készít elő. Az élet és a költészet így 
lesz kölcsönös fedezet, elválaszthatatlan egy
ség. Törő Györgyi szerény munkája a Petőfi
ismeret fontos dokumentuma. 

Összefoglalva: ez a kötet színvonalas 
teljesítménye a Petőfi-kutatás munkálatai-
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aiak és jelzése, híradása azoknak az új tenni
valóknak, amelyek mind világosabban kör
vonalazhatók. A kritikai észrevételek és kiegé-
szítenivalók teljes érvénnyel a további kuta
tás újabb teljesítményei nyomán kapnak 
majd lehetőséget arra, hogy a helyesen meg
kezdett utat egyre nagyobb távlataiban föl

mérhessék. Egyelőre annak hangsúlyozása 
a leghelyénvalóbb, hogy az átfogó Petőfi
kutatásban érvényesülő marxista szemlélet 
és módszer otthonos biztonsággal jut érvényre 
egy korszakváltó életmű értékelésében. 

Bárányi Imre 

JÓKAI MÓR ÖSSZES MŰVEI 

Szerkeszti: Nagy Miklós. Regények. 1. köt. Hétköznapok (1846). Sajtó alá rendezte: Szekeres 
László. — 3. köt. Erdély aranykora (1851). Sajtó alá rendezte: Oltványi Ambrus. — 5—6. köt. 
Egy magyar nábob. 1—2. köt. (1853—1854). Sajtó alá rendezte: Szekeres László. — 7. köt. 
A fehér rózsa (1854). A janicsárok végnapjai (1854). Sajtó alá rendezte: Gergely Gergely. — 
12. köt. Szegény gazdagok (1860). Sajtó alá rendezte: Téglás Tivadar. Bp. 1962. Akadémiai K. 

Kritikai szövegkiadások dolgában iro
dalomtörténetírásunk és könyvkiadásunk pol
gári korszaka egyáltalán nem kényeztetett 
el bennünket; talán innen van, hogy most 
szakember is, laikus is a megtiszteltetésnek 
legfőbb fokát látja abban, ha valamely írónk 
eljut eddig a stádiumig. Olyasminek érezzük. 
ezt, ami a klasszikusnak eo ipso kijár; de azért 
jó tudnunk, hogy komoly szakmai érdek és 
követelmény is fűződik hozzá: szétszórt, nehe
zen hozzáférhető, elfeledett anyag összegyűj
tése, előző kiadások halmozódó hibáinak 
kiküszöbölése, több évtizedes kutatómunka 
eredményeinek összegezése stb. És noha 
e tekintetben a folyamatban vagy előkészü
letben levő publikációkon túl is vannak ko
moly adósságaink (Bessenyei, Kazinczy, 
Kölcsey és még több), örömmel látjuk, hogy 
Jókai, rangjához is illően elindult azon az 
úton, amelyen Mikszáth már jónéhány kötet
tel megelőzte. 

Természetesen, a Jókai-kritikai kiadás 
létrejöttét sok mindennel lehet indokolni, 
mint ahogy ellene is próbáltak érveket elsütö
getni. Nagy regényírónk népszerűségében 
— középiskolai emlékeim szerint — a köz
vetlen 45 utáni években volt valamelyes 
visszaesés; aztán fordulat állt be, s Jókai 
kedveltsége egy évtized óta szédületesen fel
felé ível. A „Válogatott művek" első köteteit 
1954-ben nálunk valósággal „a pult alól" 
adták. Ezt a közönség-igényt a népszerű 
vagy féltudományos kiadványok alig győzik 
kielégíteni; mégis a kritikai kiadást szerintem 
egy, de eléggé nyomós ok sürgeti: az, hogy 
— akár hisszük, akár nem — Jókairól volta
képpen nagyon keveset tudunk. Nem szólok 
arról, hogy igazi életrajza nincs megírva, 
s e téren is hézagok kitöltése, zavaros körül
mények tisztázása vár ránk; több mint fél 
évszázad aprólékos, elég szeszélyesen irányuló 
filológiai kutatásai nincsenek megrostálva és 
összefoglalva; az értékelés körüli vitákhoz 
hiányzik mindig a kellő alap; mihelyt a ke

vésbé propagált, viszonylag második vonal
beli művekhez nyúlunk, már sötétben tapo
gatózunk; keletkezéstörténet, írói indítékok, 
élet- és korrajzi kapcsolatok tisztázatlanok. 
Ezek nélkül pedig nemcsak tudományos szin
tézis nincsen, de a szó jó értelmében vett 
népszerű kiadás sem. Ilyenek elő- és utó
szavaiban éppen eleget vulgarizáltunk, és 
éppen eleget önkényeskedtünk a. magyarázó 
apparátusban. A megirandó nagy Jókai
monográfiához a kritikai kiadáson át visz 
az út; a jól megválogatott munkatársi kollek
tíva elbírja azt a terhet, amely alatt magános 
vállalkozó összeroskadna. 

Végre tehát itt van kezünkben a megin
duló kiadás 1962-ben megjelent hat kötete. 
Csinos kötetek, kellemesen olvasható betű
tükörrel és szedéssel. Persze, az indulás a leg
kisebb ellenállás vonalán történt: a regények 
javarésze hozzáférhető a népszerű kiadások
ban is — az izgalmas, minden bizonnyal 
kényes és nehéz feladat a kisebb, főként 
publicisztikai írások összegyűjtése és kom
mentálása lett volna. A hírek szerint ebből is 
van készen kötet, éppen a 48-as publicisztika; 
jó lenne nem zárni el sokáig a szakemberektől. 

Céljának megfelelően, a kritikai kiadás
nak legelső kérdése az, hogy milyen szöveget 
ad. A legújabb, idevágó szabályzat teljes 
világossággal intézkedik: „Alapszövegül álta
lában az író életében megjelent utolsó ázöveg-
közlés vagy a legkésőbbi eredeti kézirat szol
gál. . . Ha valamely műről sem az író eredeti 
kézirata, sem életében (gondozásában) meg
jelent nyomtatott kiadás nem maradt ránk, 
. . . a szöveg kiadója igyekezzék kritikailag 
megállapítani, hogy melyik az íróhoz leg
közelebb álló változat, és azt tekintse alap
szövegnek." (IV. 2.) Keresni kell tehát az író 
szándékát leginkább kifejező változatot. 
A Jókai-kiadás problémái már itt kezdődnek. 
Ami kézirat ismerős vagy még ezután elő
kerülhet, az elég csekély. Az író életében 
utolsó szövegközlésnek számító Nemzeti 
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