
LUKÁCSY SÁNDOR 

ASZIMMETRIKUS IHLETEK 

Petőfi A nép című verse a kritikai kiadás szerint 1846 június—augusztusában Pesten 
keletkezett. 

Egyik kezében ekeszarva, 
Másik kezében kard, 
Lgy látni a szegény jó népet, 
így ont majd vért, majd verítéket, 
Amíg csak élte tart. 

Miért hullatja verítékét? 
Amennyit ő kivan 
Az eledelbül és ruhábul: 
Hisz azt az anyaföld magátul 
Megtermené talán. 

S ha jő az ellen, vért miért ont? 
Kardot miért foga? 
Hogy védje a hazát? . . . valóban ! . . . 
Haza csak ott van, hol jog is van, 
S a népnek nincs joga. 

Közismert, sokat idézett vers; jelentőségéhez képest azonban a tudomány még nem fog
lalkozott vele eleget. 

Horváth János nem elemzi; beéri annak megállapításával, hogy benne, „ha diszkrétül is, 
de már határozottan előtűnik a demokrata tendentia", továbbá, hogy „a jobbágy-felszabadítás 
aktuális programjához ad lyrai kíséretet", végül: „demokratikus irányzatú . . . anélkül, hogy 
népies is volna egyszersmind".1 Pándi Pál szerint: „Ebben a költeményben mondja ki Petőfi 
forradalmi demokratizmusának alaptételét: a nép szabadsága és a nemzeti függetlenség ügye 
elválaszthatatlanok egymástól."2 A vers befejező két sorát Pándi mint a népi haza-felfogás pél
dáját idézi;3 hasonló szellemben nyilatkozik Horváth Márton is.4 

1 HOBVÁTH: JÁNOS: Petőfi Sándor. Bp. 1926.2 251-252, 335, 427. 
2 Petőfi Sándor Összes művei. Szerk. PÁNDI PÁL. Bp. 1955. I. köt. 605. 
3 PÁNDI PÁL: Petőfi. Bp. 1961. 287. 
* HOBVÁTH MÁBTON: Lobogónk: Petőfi. Bp. 1950. 190. 
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Egybevágó vélemények tehát: A nép című költemény és különösen a jeligeszerű sor 
(„Haza csak ott van, hol jog is van"): Petőfi demokratizmusának bizonyítékai, a liberalizmus
tól való elszakadása tanújelei.6 

Azonban éppen Pándi figyelmeztet arra, hogy a jeligével rokon gondolatot más, liberális 
szerzők is hangoztattak: Erdélyi („a népnek »sem országa, sem hazája« tulajdonképp"), Irinyi 
(„Mit féltsen a nemtelen a haza függetlenségében?"), Vörösmarty, „liberális létére", mint 
Pándi hangsúlyozza, Az emberek és az Országháza című versekre utalva.6 

Nyilvánvaló az ellenmondás; és logikus a következtetés: a jeligében foglalt gondolatot 
— magában véve és mintegy magától értődőén — nem tarthatjuk a liberalizmustól megkülön
böztető jegynek. 

Még kevésbé tarthatjuk annak, ha a gondolat származásfáját vesszük szemügyre. A haza
fogalomnak az a meghatározása ugyanis, melyet Petőfi sora költői tömörséggel fejez ki, régi, 
felvilágosodáskori közhely. 

A haza-fogalom az európai történelemben viszonylag újkeletű képződmény. A franciák
nál maga a szó is (patrie): a XVI. század harmincas éveiben bukkan fel először, mint latinból 
képzett alkotás, Jeanne d'Arc még nem ismeri.7 A XVIII. században Coyer abbé közvélemény
kutatást végzett: mennyire használatos a. patrie szó; s kiderült: alig.8 Ennek ellenére: a XVIII. 
század kezd elmélkedni a haza fogalmán, kezdi meghatározni jelentését. Jaucourt az Enciklo
pédia Patrie szócikkében, Coyer abbét követve, így ír: Szolga-államban nincs haza; azoknak, 
akik zsarnokságban élnek, ahol az uralkodó akarata és szeszélye az egyetlen törvény, s a tulajdon 
és a személy nincs biztonságban, nincs hazájuk.9 És leírja a maximát, mely nagyjövőjű köz
hellyé válik: „Il n'est point de patrie sous le joug du despotisme."10 Hasonlóképpen szól Vol
taire, azzal a jellemző különbséggel, hogy erősebben hangsúlyozza a tulajdon és a haza azonos
ságát: A haza a föld, amelyet művelek, a ház, melyet építettem magamnak; a hozzám hasonló 
birtokosok gyülekezetében nekem is van szavam, részesülök a felségjogban; íme, ez a haza.11 

A maxima Voltaire-nál így hangzik: „On a une patrie sous un bon roi; on n'en a point sous un 
méchant" (rossz uralkodó birodalmában nincs haza); Diderot-nál fájdalmas felkiáltásként: 
„il n'y a plus de patrie, je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves" (nincs 

5 Demokratizmuson, Révai József tanulmányai nyomán, közönségesen a liberalizmus 
meghaladását, minőségileg mást szokás érteni. 

6 PÁNDI: i. m. 286—287. — Hasonló párhuzamot magam is említettem, Tóth Lőrinctől. 
(Az Athenaeum, a szabadelvűség műhelye és terjesztője. MKsz. 1965. 4. sz. 337—338.) Idéz
hetem továbbá a Quodlibet című liberális röpirat (Lipcse, Wigand Ottónál, 1845) anonim 
szerzőjét: „Olly országban, mellynek lakói még szoros értelemben vett kasztokra oszolnak, 
hol nem mindenki egyenlően ember, vagy egyenlően polgár; . . . ott, mondom, hazafiságról, 
mint erényről, keveset írhatni." (2.) 

7 A. ATJLARD: Le patriotisme français de la Renaissance à la Révolution. Paris, 1921. 
12-15 . 

8 N. JONABD: L'idée de patrie en Italie et en France au XVIIIe siècle. In: Revue de 
Littérature Comparée 1964. № 1. p. 77. — Coyer műve: Dissertation sur le vieux mot de Patrie. 
1755. 

9 , , . . . il ne peut y avoir de patrie dans les États qui sont asservis. Ainsi, ceux qui vivent 
sous le despotisme oriental, où on ne connaît d'autre loi que la volonté du souverain, d'autres 
maximes que l'adoration de ses caprices, d'autres principes de gouvernement que la terreur, 
où aucune fortune, aucune tête n'est en sûreté; ceux-là, dis-je, n'ont point de patrie." 

10 A maxima már korábban megtalálható La Bruyère-nél, a Jellemrajzok X. fejezeté
ben: „Il n'y a point de patrie dans le despotique". 

11 „Qu'est-ce donc que la patrie? Ne serait-ce pas par hasard un bon champ, dont le 
possesseur, logé commodément dans une maison bien tenue, pourrait dire: ce champ que je 
cultive, cette maison que j'ai bâtie sont à moi; j 'y vis sous la protection des lois, qu'aucun tyran 
ne peut enfreindre? Quand ceux qui possèdent, comme moi, des champs et des maisons, s'as
semblent pour leurs intérêts communs, j 'ai une voix dans cette assemblée, je suis une partie 
du tout, une partie de la communauté, une partie de la souveraineté: voilà ma patrie." 
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már haza e föld kerekén, csak zsarnokok és szolgák); Rousseau-nál eképpen: „La patrie ne peut 
subsister sans la liberté" (a haza nem állhat fenn szabadság nélkül). 

Coyer abbé könyve nyomán terjedelmes irodalom keletkezett a hazáról és a patriotiz
musról, Franciaországban12és nemcsak ott. Alfieri Delia tirannide című munkájának (1777) egyik 
alaptétele: nincs haza ott, ahol a szabadság és a biztonság hiányzik.13 Leopardi ezt jegyzi 
füzetébe: Szolga-népben nem él igazi hazaszeretet.11 A felvilágosodás áramlata Lengyelor
szágba is elvitte ezeket a gondolatokat;15 Európa-szerte elterjedt s hatott az a felfogás, mely a 
hazát mint a szabadság és a tulajdonjog szinonimáját, a nemzethez tartozást mint az állampol
gári jogok és kötelességek egy bizonyos rendszeréhez való önkéntes csatlakozás eredményét 
határozta meg,16 ellentétben a romantikus felfogással, mely a jogi feltételeket mellőzve és ta
gadva az egyén választási lehetőségét, a közös múlt, közös nyelv, a sors-adta fajta-közösség 
kapcsaiban látta a haza- és nemzet-fogalom lényegi tartozékait.17 

Látnivaló, már csupán az idézett szerzők névsorából is, hogy a „haza = jog -f tulajdon" 
tétel polgári gondolat; a Harmadik Rend jelenti ki benne szándékát, hogy a nemzet teljes jogú 
részese kíván lenni, be akar kerülni (esetenként szövetségesével, a néppel együtt) a háborítatlan 
jog- és tulajdonbírhatás sáncai közé. Mint polgári gondolat faltörő kosként szolgálhatott min
denütt, ahol a feudalizmus és az abszolutista Önkény akadályozta a polgári nemzetté válást, a 
polgár-uralom kialakulását. Mint polgári gondolat beépülhetett a francia (polgári) forradalom 
ideológiájába, például Robespierre-nél, aki Voltaire tézisét ismételte mega forradalom szószékén: 
A haza olyan ország, melyben az állampolgár a felségjog részese.18 Voltaire alkalmasínt tilta
kozott volna, ha önnön szavait Robespierre ajkáról hallja; valójában a jakobinus szónok nem 
lépett ki a haza-fogalom polgári értelmezésének keretéből, csupán a körülményeknek és érzel
meinek megfelelő radikálisabb színezetet adott neki. A haza-fogalom felvilágosodáskori maxi
májának bármilyen változata polgári jellegű marad mindaddig, amíg a (magán)tulajdon jog
elvét magában foglalja. Márpedig ezt kiiktatni belőle távol állott a forradalmi törvényhozók
tól. Duquesnoy szerint: Csak a tulajdonnal bírók a haza igazi polgárai;19 ezt mondván, a jako
binus politikus természetesen a polgári iparűzőkre s a forradalomban földhöz jutott parasztokra 
gondolt, de voltaképpen nem mondott mást, mint a királypárti Maury abbé — az egyházi 
vagyon védelmében: Általánosan elismert tény, hogy a tulajdon a hazafiság legfőbb biztosíté-

12 DANIEL MOENET: Les origines intellectuelles de la Révolution française. Paris, 
19342. 258. sq. 

13 „ . . . non si potendo dir patria la dove non ci è libertà e sicurezza" (az Első könyv 
VI. fejezetének végén). Ugyanez a gondolat a Virginia című tragédiában: „V'ha patria, dove 
Sol UNO vuole, e I'obbediscon tut t i?" (III. felv., II. jelenet.) 

14 „Una nazione serva al di dentro non ha vero amor di patria". A Zibaldonéból idézi 
LTTIGI SALVATOBELLI: II pensiero politico italiano dal 1700 al 1870. Torino, 1959. 182. 

1 5 JEEZY SZACKI: L'évolution du concept de „nation" en Pologne à la fin du XVIIIe 

et au début du XIXe siècle. In: Cahiers d'Histoire mondiale 1965. № 1, pp. 59-79 . 
1 6ALBEET SOBOUL: Problème national et réalités sociales de l'Ancien régime à l'Empire. 

In: Studi Storici 1965. 405-434. , 
17 A romantikus haza- és nemzet-fogai ómról 1. FEIEDEICH MEINECKE: Weltbürgertum 

und Nationalstaat. München —Berlin, 1908; ANDEIES DAVID VEESCHOOE: Die ältere deutsche 
Romantik und die Nationalidee. Amsterdam, 1928; PAUL KLUCKHOHN: Die Idee des Volkes 
im Schrifttum der deutschen Bewegung von Moser und Herder bis Grimm. Berlin, 1934; 
OTTO VOSSLEE: Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke. München—Berlin, 1937; 
MAUEICE BOUCHÉE: Le sentiment national en Allemagne. Paris, 1947; JACQUES DEOZ: Le 
romantisme politique en Allemagne. Paris, 1963; JACQUES DEOZ: Le romantisme allemand et 
l'État. Paris, 1966. 

18 „Qu'est-ce que la patrie, si ce n'est le pays où l'on est citoyen et membre du souverain? 
. . . dans les États aristocratiques le mot patrie ne signifie quelque chose que pour les familles 
patriciennes... Il n'est que la démocratie où l'État est véritablement la patrie de tous les-
individus qui le composent". Idézi AULAED: i. m. 6. 

19„Il n'y a de vrais citoyens que les propriétaires". Idézi R. PEENOUD: Histoire de la< 
bourgeoisie en France. Paris, 1962. t. IL 310. 
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ka;20 kettejük gondolatait nem a felfogás lényege, hanem a politikai szándék különbözteti 
meg: a két szónok a birtokosok más-más osztályának érdekvédelmét képviselte.21 

A felvilágosodás haza-fogalma általánosságot mond ki; a maxima értelme a szövegkör
nyezettől, a hely és idő történeti körülményeitől, a szerző politikai habitusától függ, attól, 
hogy a maxima hangoztatoja melyik társadalmi osztály vagy csoport részére követel — vagy 
kíván megtartani — jogot és tulajdont. 

A megfogalmazás általánossága maga is a gondolat polgári lényegéből következik: a pol
gárság a feudális rendekkel szemben mint az egész nép, mint az emberiség érdekeinek képvise
lője lépett fel. Azonban éppen a megfogalmazás általánossága tette lehetővé, hogy a polgári 
eredetű gondolatot a Negyedik Rend a polgárság ellen használja fel. 

Mably — akit Babeuf a bíróság előtt mesterének vallott — már nem a polgárság szájaíze 
szerint írt, amikor a tulajdontól és a tulajdón lehetőségétől megfosztottak nevében perelt: 
A szegény nem szeretheti a hazát, mely csak nyomorúságban részesíti.22 Hasonlóképpen és 
hasonló éllel Buonarroti: A népnek nincs módja arra, hogy hazát mondhasson magáénak.23 

Weitling— számos vonatkozásban Buonarroti tanítványa — egész fejezetet szánt a gondolat 
kifejtésére, hogy a munkásoknak nincs tulajdonuk, következésképp hazájuk sincs, majd csak 
az egyenlőség kommunista társadalmában lesz, mely egyaránt gondoskodik minden tagjáról.21 

Amikor Marx a Kiáltványban leírta a közismert mondatot: „A munkásoknak nincs hazájuk" 
(szoros összefüggésben grammatikai tükörképével, a Kiáltvány másik mondatával: „A proletár
nak nincsen tulajdona") — már évszázados érvláncolat hagyományába illeszkedett.26 

Az eddigiekből azt látjuk tehát, hogy csaknem azonos szavak, azonos érvek, a haza-
ogalom csaknem azonos meghatározás-közhelyei merőben más elvet, ellenmondó — polgári 

80 „La propriété est universellement reconnue comme le lien le plus puissant du patrio
tisme: aussi dans l'Europe entière tous les gouvernements ont voulu que le clergé fût proprié
taire, pour l'intéresser davantage à être citoyen." Maury 1789. október 10-én mondott beszédét 
közli: Choix des plus beaux discours du temps de la Révolution française, publié par A. LEBEB, 
professeur du lycée de Heidelberg. Stouttgart, 1844. Az idézett rész: t. I. 64. Ugyanebben 
a beszédben (68): „sans propriété il n'y a plus de liberté". — Petőfi ismerte ezeket a nézeteket: 
Leber gyűjteménye megvolt könyvtárában. (Sajnos, nem tudjuk, mikor szerezte meg.) 

21 Maury abbéhoz hasonlóan magyar konzervatívok is érveltek: „Patriótát pedig fekvő 
birtok nélkül képzelni sem lehet". (UDVAKDY: Földészet. Ismertető, 1840. jan. 2., 8.1.) „...ha
zánkban a földbirtokosban találunk legtöbb hazaszeretetet, legyen ez nemes, polgár vagy 
jobbágy. A kereskedői, művészi s hivatalnoki testületben is észrevehető a hazaszeretet, de 
kisebb mértékben". (G. L: Karszellem. Társalkodó, 1842. febr. 19., 58. 1. - A továbbiakban 
G. I. a maximát is leírja: „a hazaszeretetnek alapjai: polgári szabadság és földbirtok.") 

23 „La Propriété nous partage en deux classes, en riches et en pauvres; en riches qui 
préfèrent leur fortune à la défense de l'État, en pauvres qui ne peuvent aimer une Patrie qui 
ne leur donne que la misère." Idézi CABET: Voyage en Icarie. Paris, 1842. 945. — Minden 
okunk megvan föltételezni, hogy Petőfi olvasta Cabet Ikáriáját, ismerhette tehát Mably 
gondolatát is. 

2 3 , , . . . la propriété individuelle, par laquelle les plus adroits ou les plus heureux dé
pouillèrent et dépouillent sans cesse la multitude qui, astreinte à des travaux longs et pénibles, 
mal nourrie, mal vêtue, mal logée, privée des jouissances qu'elle voit se multiplier pour quel
ques-uns, et minée par la misère, par l'ignorance, par l'envie et par le désespoir, dans ses forces 
physiques et morales, ne voit dans la société qu'un ennemi, et perd jusqu'à la possibilité d'avoir 
une patrie." BTJONAKROTI: Conspiration pour l'Égalité dite de Babeuf. Paris, 1957. t. I. 79. 

24 Garantien der Harmonie und Freiheit, 1842. Első rész, XI. fejezet. — Petőfi versé
nek és Weitling gondolatainak összecsengését jelzi P I N D I PÁL is (Jegyzetek Petőfi gondolat
világáról. It 1962, 294), anélkül azonban, hogy egyéb szövegpárhuzamokra figyelmet fordí
tana. Ez a találomra való idézgetés helytelen módszer, mert azt a megtévesztő látszatot kelti, 
mintha csak Weitung és Petőfi eszméi közt lehetne rokonságot kimutatni. 

25 BÉK^S ISTVÁN (Napjaink szállóigéi. Bp. 1968. 291. és 641.) utal a Kommunista Kiált
vány és a Petőfi-vers jeligéjének hasonlóságára, de a történeti előzmények feltárására nem tesz 
kísérletet. 
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yagy proletár, antifeudális vagy antiburzsoá — szándékokat fejezhetnek ki.26 Mindezek után 
hogyan értelmezzük Petőfi versét? 

E szavakat: „Haza csak ott van, hol jog is van, S a népnek nincs joga", következés
képp hazája sincs, melyért véreznie érdemes — e szavakat a reformkor bármelyik liberális 
gondolkodója leírhatta volna; többen le is írtak, mint láttuk, hasonlókat. Vörösmarty, a galíciai 
események szomorú tapasztalataitól megrendülten, a haza és a tulajdon problémáját is föl
veti: „ . . . hajh a föld ! az nem övé" (Az emberek); „ . . . halj meg más javáért" (Országháza). 
Vörösmarty egész életműve, levelezése egyértelműen tanúskodik arról, hogy e kifakadásaival a 
jobbágyfelszabadítást sürgette, nem egyebet.27 A békés jobbágyfelszabadítást tartotta a tár
sadalmi és a nemzeti kérdés megoldásának; e megoldás eredményéről fest előlegezett idilli 
képet Szabadföld című verse, melyet 1843-ban írt, miután a megelőző országgyűlés törvényt 
hozott az örökváltság lehetőségéről. Ódái hangon szólaltatja meg a parasztot: „E ház, hová 
most lábamat teszem . . . E föld, e ház, e kert — megérhetem, Akarta isten, hogy most mind 
enyém." A vers figyelemreméltó pontossággal határolja körül a tulajdon-rendezés tárgyát: 
jobbágytelek, ház,kert, semmi egyéb;28 ezek megszerzése (mondhatnók pontosabban: megvásár
lása) fejében a paraszt immár jóviseletet ígér: „Adónkat, legyen bár pénz, munka, vér, Öröm
mel adjuk biztos napokér"; elrendeződvén a társadalmi kérdés, elrendeződik a haza ügye is: 
„S erős lesz országunk, nagy a király, Hol ennyi ember boldog hont talál." A haza és a birtok-
talanság—jogfosztottság antinómája feloldódik, a jobbágy belép a nemzet közösségébe, létre
jön a polgári nemzetállam, adójával és állandó hadseregével.29 

Szép és nemes cél, s a reformkorban épp a soronlevő; nem becsüljük le tehát. De beérte-e 
ennyivel Petőfi? 

Szép és nemes cél; érthető, hogy amikor Vörösmarty a galíciai események nyomán s a 
hazai nemesség késlekedése miatt veszélyeztetve látta, kétségbe esett, s kétségbeesése a költé
szet legmagasabb hangjaira ihlette. Azonban a galíciai tanulság másfajta gondolatokat is 
keltett. 

1846-ban jelent meg, hely föltüntetése nélkül, a Plänkler című röpirat. P., illetőleg V, 
betűjelek mögé rejtőzködő szerzők forradalmi verseit és prózáját tartalmazza. Der Herr über 
Leben und Tod című prózai darabja parabolaszerű elbeszélés.30 Hőse, a szegény Konrád — „der 
Bauer, der Proletarier" — felébred három évszázados álmából,31 Galíciában ébred föl. Harci 
trombitákat hall, s az urak biztatását, akik az idegen elnyomó ellen, a haza védelmére szólítják 
harcba a parasztokat. A szegény Konrád így felel nekik: Ne beszéljetek nekem hazáról ! A kuny
hó, melyben lakóm, a föld, melyet szántok, a hant, mely alá fektetnek majd: semmi sem enyém. 

26 Az eszmék történetében gyakori jelenség ez; 1. a társadalmi szerződés rousseau-i 
gondolatának ellenmondó — forradalmi és forradalomellenes — értelmezéseit a francia for
radalom szónokainál, ill. Martini állambölcseletében. 

27 L. különösen Vörösmarty 1846. évi leveleit Wesselényihez. 
28 Utaljak arra, mennyi bonyodalmat okoz majd 48-ban az „egyéb": az elkülönzött 

földesúri legelők, az irtványföldek, a regálék, a zsellérek ügye? — Hogy Vörösmarty szemében 
a jobbágykérdés a jobbágytelek problémájára szűkült, megerősíti az Országháza következő 
sora: „A szegény s kaján telek..." 

29 Vörösmarty a Szabad föld kifejezéseivel csaknem azonos módon fogalmazta meg 
politikai koncepcióját Liszt Ferenchez és Fóti dal című verseiben: „És óhajtjuk nagynak tró
nusában, Boldog- és erősnek kunyhajában."; ill. „S vér, veríték vagy haiál az, Mit kivan, Áldo
zatként rakjuk azt le Zsámolyán..." 

30 A P. jelű szerző kilétét nem ismerjük. Nem tájékoztat róla a Plänkler korabeli kriti
kusa sem. (Demokratisches Taschenbuch für 1848. Leipzig, 1847. 65—67.) В. NIKOLAJEWSKY 
arra figyelmeztet, hogy a szerző nem lehet Püttmann. (International Review for Social His
tory 1936. 409-410.) 

31 Tehát a német parasztfölkelések évszázada óta alszik. 
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Hogyan lehetne hát hazám?32 S a szegény Konrád fellázítja a galíciai jobbágyokat; úri vérben 
merülnek meg a paraszti fegyverek. Majd továbbmegy, a sziléziai takácsokhoz, végigjárja 
Németországot, cseh, majd magyar földre lép, és mindenütt fölkelést szít.33 Véres körútja 
további állomásai: Lengyel-, Orosz-, Írország; Angliában a chartistákkal szövetkezik, Francia
országban Robespierre, Saint-Just, Marat és Babeuf ( !) szellemét idézi fel;34 elviszi a szabad
ságháború lángját az ibér félszigetre, Skandináviába, Görögországba; fölkel szavára India, a 
gyarmatok fekete rabszolgája, az indián. Ennyi munka után a szegény Konrád fáradtan, de 
szívében megnyugvással búcsúzik el az élettől. 

A galíciai események megválaszolásának két szélső változata áll előttünk Vörösmarty 
költészetében és a német röpiratban: békés jobbágyfelszabadítást sürget az egyik, véres leszá
molást, világforradalmat a másik. Két szélsőség; hol helyezkedik el Petőfi válasza — mert 
aligha lehet kétséges, hogy A nép című költeményét a galíciai dilemmára adott válasznak kell 
tartanunk.35 

A politikai kérdések kérdése: a tulajdon. Vörösmarty a paraszt tulajdonába akarja jut
tatni a jobbágy telket; a német röpirat szerzője kiirtaná az urakat, megsemmisítene minden 
magántulajdont. Mit akar Petőfi? 

Hogy válaszolhassunk, vizsgáljuk meg előbb Л nép szerkezetét. 
Szigorú és bonyolult szimmetria uralkodik a versben.36 Az első strófa gazdasági-politikai 

helyzetképet ad; ez az első egység. A második egység (2—3. szakasz) két részre oszlik: két 
szillogisztikus tételt állít föl, azonban a konklúziót egyikben sem mondja ki. A szerkezet rend
jét tovább szimmetria hangsúlyozza: az „ekeszarva — kard" kettős motívum képe az első 
szakasz végén ellenkezőjére fordul („vér — veríték"), majd visszaáll az eredeti sorrend (2, 
strófa: „veríték" — 3. strófa: „vér"). Zenei nyelven: téma — megfordítás — a megfordítás 
visszafordítása. A vers-elemek sorrendjének szimmetriája egy másfajta (mennyiségi, terje
delmi) szimmetriával kereszteződik: a költemény második egysége terjedelmesebb, mint az 
első, a két egység aránya pedig benne foglaltatik már az első egységben, mely ugyancsak egy 
rövidebb tagra (az aforisztikus 1—2. sor) és egy hosszabb tagra oszlik (3—5. sor: a tömör kezdő* 
kép lebontása állító mondattá) — a tagolást az ismétlődő „így" szó emeli ki. Végül: a költe
ményt mintegy bekeretezi, vaskapocsként zárja egységbe az, hogy az első két sor és a. két 
utolsó sor egyaránt aforisztikus, jeligeszerű megfogalmazást ad. 

Ez a vaskapocs azonban kisiklani engedi a mondanivaló egyik lényeges tartozékát. A 2. 
strófában fölvetett kérdésre („Miért hullatja verítékét?") nem kapunk olyan kimondatlanul is 
egyértelmű választ, mint a 3. szakasz kérdésére („vért miért ont?"), holott ezt a vers tartalmi 
lüktetése és a kérdések szimmetriával hangsúlyozott rendje egyaránt megkívánná. (Mindkét 
kérdőjel a szakasz-kezdő sorok végén, a legkiemeltebb ponton áll; a két „miért" kérdőszó el
helyezése viszont ellentétes: az egyik sorkezdő, a másik a sor végefelé csattan föl; ez az inverzió 
megismétli a téma és megfordítása játékot.) A költemény tartalmi szimmetriája akkor volna 

32 „Sprich mir nicht vom Vaterland ! Der arme Konrad hat ke ins . . . . Nicht die Hütte 
ist mein, die ich bewohne, nicht das Feld ist mein, das ich baue, nicht der Rasen ist mein, 
worunter ich liegen werde. Wie sollte ich ein Vaterland haben?" (Plänkler, p. 12.) 

33 „Zu den Ungarn sprach er: »Lasst die törichten Händel und Streitigkeiten; ob 
Deutsche, ob Slaven, ob Magyaren, — die reichen Hunde, die gebietenden Füchse sind einzig 
eure Feinde!«" (17.) 

34 „Und jenseits des Canals erhoben sich die Geister der hingerichteten, der Revolutions
männer aus ihren blutigen Gräbern. Robespierre, St. Just, Marat, Babeuf und Andre traten 
vor das geistige Auge der armen, des gefoppten Volkes." (21.) 

35 E nézetem nem áll ellentétben Petőfi és Cabet című tanulmányom (ItK 1966) tézisé
vel, mely Petőfi forradalmi optimizmusának hirtelen jelentkezését nem a galíciai lázadás, 
hanem más tényezők ösztönzésével magyarázza. A nép című vers már a világnézeti fordulat 
után keletkezett. 

36 Petőfi szimmetriáit még nem méltatták kellő figyelemre. Vö: LUKÁCSY SÁNDOB: 
Petőfi és Cabet. ItK 1966. 324.; „ . . . és piros zászlókkal", Kritika 1967. nov., 8 - 9 . 



tökéletes, ha a 2. szakasz is aforisztikus válasszal zárulna, mint a 3. strófa. EnélküI feítűnő 
a két versszak intenzitásbeli különbsége (a 2. szakasz rovására), melyről a 2. strófa hangsúlyos 
helyére, rímhelyzetbe került „talán" szó is árulkodik. 

Petőfi ihlete szoros formai szimmetria-rendet épített föl, ebbe azonban a tartalom! nem 
illeszkedett bele tökéletesen: az ihlet végül is aszimmetrikusan működött. 

Nem példátlan ez Petőfi költészetében. A csillagos ég című verse (1847. augusztus) 
hasonlóképpen az ihlet szabálytalan működéséről tanúskodik. 

Fekszem hanyatt a föld sötétzöld szőnyegén, 
És merengve nézem a sötétkék eget; 
Száll reám aranyos, ezüstös csillagfény 
És koszorú gyanánt övezi fejemet. 
MegfÜrösztém lelkem e sugárözönben, 
Lemosott magáról minden földi szennyet, 
S most újjászületve a magasba röppen, 
S keresi a mennyet; 

Alszik az egész föld; mély és csendes álma, 
Egyetlen halk dongás érinti fülemet, 
Tán mellém valami kis bogárka szállá, 
Vagy távoli folyam harsogása lehet, 
Vagy még távoliabb felhők mennydörgése, 
Mely, mig hozzám ér, ily parányivá törpül, 
Vagy talán lelkemnek himnusz-éneklése 
Le a csillagkörbül. 

Szállj, lelkem, oh szállj az égitestek között, i < 
És pillants keresztül rejtelmök fátyolán; 
Melyet az istenség titkos ujja szövöt t . . . 
Bölcseségből-e vagy csak szeszélyből talán? 
Nézd meg, lelkem, mi van ott a csillagokon, 
És nézd meg, mi vagyon a csillagok felett, •; 
Azután röpülj le hozzám gyors szárnyadon, 
Hadd beszéljek veled; 

Hadd kérdjem: mit láttál? van-e ott is élet? 
S ha van, ily gyötrelmes, ily bús, mint a földi? 
Áll-e az a kemény, szigorú ítélet, 
Amely jutalmat oszt és boszúját tölti? . . . 
De mi közöm ehhez! egyet szeretnék én, 
Csak egyet megtudni, arról hozz hírt nekem: 
Vannak-e ott szivek és a szivek mélyén 
Lángol-e szerelem? 

. 
Ha ott is szeretnek, ah ugy vágyok oda, 
S hogy feljussak, forrón imádkozni fogok, 
De ha a szerelem föl nem kísér oda, 
Ugy isten hozzátok, ragyogó csillagoki 
Ugy szebb a föld minden búbánata mellett, 
S enyésszem el, ha a sírba fognak tenni ! . . . 
A szerelem mindent pótol, s a szerelmet 
Nem pótolja semmi. 



Nagy versnek indul; már az első két sor — ismétléssel hangsúlyozott — végtelen táv
latot nyit (a föld sötétzöld szőnyege — sötétkék ég); reáfelel a harmadik sor kettős szín-jelző je, 
sejtelmessé festve a gondolat pályaívét, melyet majd — föl és le — többször is végigjár; az első 
strófa szín-jelzőkkel érzékeltetett végtelen távlatát a második hanghatásokkal feszíti tovább 
(halk dongás — folyam harsogása, felhők mennydörgése); a hangeffektusok elrendezése az 
ölelkező rím szép alakzatát ölti fel (dongás — harsogás — mennydörgés — parányivá törpül: 
gyengéd — erős— erős — gyengéd effektusok); a különböző — vizuális, ill. auditív — elemekből 
épült két első szakasz kontrasztját fokozza a 2. szakasz újrakezdése (az 1. strófa végén a szem
lélődés a földtől eljutott a mennyig, a 2. strófa újra kibontja az ívet a földtől a csillagkörig); 
a föld — menny — föld — csillagkör szavak a strófák hangsúlyos pontjain (első, ill. utolsó sorok) 
helyezkednek el és keresztrímet alkotnak; a „száll" ige— kettőzéssel kiemelt — megismétlése is 
kontrasztot ád, mert különböző grammatikai alanyokkal társul (Száll reám csillagfény — Szállj, 
lelkem, oh szállj), s az igei cselekvés iránya ellentétes (a végtelenből a földre — a földről a vég
telenbe); ennyi kontraszt és a szüntelen ide-oda mozgás ellenére a költemény Petőfinél szokat
lan nyugalmas méltósággal halad, hömpölyög a lényegi mondanivaló felé, s annak filozofikus 
emelkedettségét a filozofikusan megnyújtott „istenség" szóval (melyet majd Arany Daníéjának 
záróstrófájában látunk — háromszorosan — viszont)37 mintegy előrejelzi: minden formai elem, 
a dús hangszerelésü lírai áradás — „himnusz-éneklés" — minden hullámvetése a nagy verset 
ígéri. 

S az indításhoz méltó filozófiai töprengés kezdődik a 4. szakaszban. A közhelyszerű első kér
désre („van-e ott is élet?") fontosabb második következik: kérdés, mely ismét — s most mára 
csillagsugár-pálya segélye nélkül — visszatérít a földre, és „gyötrelmes" szavával, mely váratla
nul töri meg az előbbi három strófa éterikus nyugalmát, a mondanivaló társadalmi fog antatását 
jelzi. 

Blanqui állott ily zaklató kérdésekkel, ki tudja hányszor, börtöne rácsai alatt, a doul-
lens-i citadella vagy a Belle-lle-i erőd foglya, szemben a vak éj néma csillagaival; szemben a 
könyörtelen csillagokkal Blanqui feszegette a kozmosz titkát, s a világegyetem végtelenségének 
tételéből levezette a legszomorúbb filozófiát, melyet valaha ember alkotott: ha a világ a termé
szet elemeinek végtelen számú kombinációjából áll, a végtelen számú kombináció végtelen 
számban teremt Napot, földgolyót, földi életet, végtelen számban embert, végtelen számban 
teremt meg minden egyes embert, minden emberi sorsot, folyvást és végtelen számban teremti 
meg Blanquit és sorsát, s az idő parttalan ismétlődéseiben végtelen számú Blanqui áll, a 
doullens-i citadella vagy a Belle-lle-i erőd foglya, szemben a vég nélküli éj kiábrándító csillagai
val — mit ér hát a század vallása, a progresszió, és mi haszna küzdeni?38 

Petőfitől, a Világosságot költőjétől nem voltak idegenek az effajta töprengések,39 a 
„mi haszna küzdeni?" irtóztató kérdőjelével szembenézett б is. A csillagos ég vissza is utal a 
néhány hónappal korábbi versre: a „büntetés — jutalom", a „jutalom — bosszú" problémája 
gyötri mindkettőben a költőt. AlI-e amott — más csillagzaton vagy a túlvilágon (a vers szövege 
e tekintetben nem egyértelmű) — „az a kemény, szigorú ítélet", mellyel az egyházak vígasz-

37 Petőfi és Arany versének strófaképlete teljesen egybevág, azzal az egyetlen különb
séggel, hogy Petőfinél az utolsó sorok hatszótagosra rövidülnek. — A két költemény rokon
ságára már KARDOS TIBOR felhívta a figyelmet. (Arany Dante-ódája keletkezéséhez. FK 1968. 
60.) 

3 8A[UGUSTE] BLANQTTI: L'éternité par les astres. Paris, 1872. — Petőfi természetesen 
nem ismerhette Blanqui e fejtegetéseit. 

38 A természetfilozófiai töprengések sem. — Petőfi természetfelfogását még nem tanul
mányozták behatóan. Itt csak annyit említek meg: a keze írásában fönnmaradt könyvjegyzék 
ilyen címeket is tartalmaz: Azaïs: Constitution de l'univers, ses conséquences philosophiques; 
Montémont: Lettres sur l'astronomie. Misztikus természet- és társadalomfilozófia volt az 
egyik, színvonalas, igen népszerű ismeretterjesztő mű a másik könyv. Nem tudjuk, Petőfi el 
is olvasta-e őket. 
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tálnak az igazságtalanságokért? hogy itt a földön nem áll, a Világosságot! költője már ki
mondta; hogy itt a földön csak egy ítélet lehetséges, a vér és háború istenéé, Az ítélet költője 
már kimondta. 

Petőfi legmélyebb filozófiai gondolatainak közelébe jut el A csillagos ég 4. strófája;40 

azonban megtörik: „De mi közöm ehhez !" — s a vers a továbbiakban Júliának bókol. A törést 
az aforisztikus két záró sor szépsége sem feledteti.41 

Mi történt? Nem tudjuk; az eredmény azonban előttünk áll: a megtorpant, irányt vál
toztatott, aszimmetrikus ihlet eredménye,42 

Az ihlet működésének egyenetlensége okozhatta A nép című költemény gondolati rész
aránytalanságát, a 2. strófa intenzitásbeli gyöngeségét is.43 Mintha valami kifejtetlenül maradt 
gondolat lappangana ebben a szakaszban. 

Kétségtelen, hogy a 2. strófa a tulajdon problémájában illetékes (ez a haza-fogalom 
kettős értelméből — tulajdon -j- jog — következik:44 itt mondhatná ki Petőfi, hogy — miként a 
3. szakaszban jogot — itt tulajdont követel a népnek (telket, házat stb. a jobbágy tulajdo
nába); itt mondhatná ki, ha akarná — de nem mondja ki.46 

Lehetséges, hogy azért, mert a verítékező nép ügyét nem a jobbágytelek szemszögéből, 
hanem a munka -kizsákmányolás általánosabb nézőpontjáról szemléli? A strófa, kevéssé 
határozott fogalmazásban, ezt sejteti; rejtett szillogizmusa ez: a nép verítékezik; maga kevéssel 
beéri; hová lesz munkája eredményének nagyobb része? — Olyan kérdés ez, melyre a jobbágy
felszabadítás magában nem hoz teljes megoldást. 

A strófának ezt a messzire célzó kérdését, úgy tűnik, már többen kihallották a sorokból. 
Petőfit „egyre inkább szegénység és gazdagság, paloták, kunyhók, nem pedig egyszerűen 
jobbágyság és nemesség ellentéte" kínozza — írta 1948-ban Révai József.46 Horváth János 
Shelley Song to the Men of England}ével rokonította Petőfi versét;47 hatott vagy nem hatott rá, 
nem ez itt a kérdés; azt tartom jellemzőnek, hogy a rokonítás olyan verset társít Petőfiéhez, 
mely többet mond, mint A nép.iS Jellemzőnek tartom továbbá, hogy Hatvány Lajos A nép kap
csán Petőfi későbbi (1847 márciusi), egyértelműen forradalmi—kizsákmányolásellenes versére, 
A nép nevében címűre utal.48 Finom észrevételét érdemes továbbfejleszteni. 

Azonosak a két költemény vezérszavai: haza, jog, nép-izzadás. Azonos a primitív nép
élet jellemzése: amennyit б kíván, az anyaföld magátul megtermené — a nép hajdan csak ele
delt kívánt. Azonos: a honvédelem, a nemzeti függetlenség problémájának szerepe. Azonos 
vonás: mindkét vers jogot, nem pedig tulajdont követel a népnek. (A későbbi versben a jog 
szó hétszer fordul elő.) — A többszörös azonosság talaján szembetűnőbbek a különbségek: 
nemcsak A nép nevében fenyegetőbb hangja; nemcsak az, hogy a korábbi versben komoran és 

40 Hasonló költői motívumot (a csillagok közé szárnyaló lélek) párosít hasonló filozófiai 
töprengéssel (világmegváltó szándék és jutalma) Az apostol harmadik szakasza is. 

41 A költemény megbicsaklását Horváth János is észlelte: (a befejezés) „Nem is szer
ves tartozéka az előzményeknek. Tagadhatatlan, hogy azok magas emelkedettségéhez képest 
e végső mozzanat naivabb költői hangot üt meg s a szerelemnek csak szükségérzetét fejezi 
ki magasztosabb lendülettel, de igazi filozófiai megvilágítás nélkül." (I. m. 323.) 

42 Az ihletet nevezem aszimmetrikusnak, nem a verset, mert szimmetriátlan vers lehet 
tökéletesen ép ihlet szándékolt eredménye is. (Az aszimmetrikus ihlet kifejezést egyébként 
nem szánom terminus technicusnak.) 

43 Anélkül, hogy ez oly kellemetlen módon jelentkeznék, mint A csillagos égben. 
44 A koldus sírja című versében (1847. október), ahol a nemesi hazáról szól, Petőfi nem 

hagyja el a liberális maxima egyik tartalmi összetevőjét sem: „Ott forgott ő [a kiszolgált 
katona] a csaták tüzében, Ott adá véréből áldozatját Az uraknak birtoka s jogáért..." 

45A jobbágytelek (örökváltság) problémáját Petőfi egyetlen verse sem érinti! 
46 RÉVAI JÓZSEF: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1968, 243. 
4 7 HORVÁTH JÁNOS: i. m. 517 — 518. 
48 Shelley közismert verse általában a kizsákmányolás és különösen a munkások ki

zsákmányolása ellen lázít. 
49 HATVÁNY LAJOS: így élt Petőfi. Bp. 19672, II. köt. 245. 
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nagy művészi hatásfokkal elhallgatott konklúzió itt harsogva szól; nemcsak az igeidőknek a 
forradalmi helyzet érlelődését jelző különbsége (amennyit б kíván — hajdan csak eledelt 
kívánt); tárgyalásunk szempontjából a legfontosabb különbség az, hogy A nép 2. strófájában 
még csak sejthető gondolat itt kibontakozik — mégpedig ipari példán: 

Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya! 
Kéz is kell még, mely a földet kihányja, 
Amíg föltűnik az arany e r e . . . 

.. 
Világosan áll itt előttünk, hogy Petőfi a szociális kérdést nem a jobbágytelek, hanem a 

munka szemszögéből nézi; „a kéz érdemét" kívánja elismertetni, az értéket teremtő munka5? 
nevében azért a részért — az értéktöbbletért — perel, melyet a kizsákmányolás, mindennemű 
kizsákmányolás elragad,51 s melyet Palota és kunyhó című verse már korábban „orzott k incs 
nek nevezett.88 

50 Azt a tételt, hogy minden érték a munkából ered, liberális közgazdák (Petty, Locke, 
Smith, Ricardo) dolgozták ki, de csak a szocialista szerzők (pl. John Francis Bray) változtat
ták a munkásosztály követeléseinek jogalapjává, a buonarrotiánus irodalom pedig harci jel
szóvá. „Toute richesse vient du travai l . . ." — írta Voyer d'Argenson 1833-ban Boutade d'un 
riche à sentiments populaires című röpiratában, s erre hivatkozva követelt jogot a francia 
proletariátusnak. (Discours et opinions. Paris, 1845. t. II. 351. A röpirat előbb külön, majd 
Le travail est la source de Ja richesse címmel az Almanach de la France démocratique 1847. évi 
kötetében is megjelent. Űj kiadása: ARMANDO SAITTA: Filippo Buonarroti. Contributi alla 
storia della sua vita e del suo pensiero. Roma, 1950—51. t. II. 160—164.) — Buonarroti belga 
híve, Félix Delhasse így érvelt a Le Radical című lap 1837-i évfolyamában: „Place donc au 
prolétariat ! . . . N'est-ce pas lui qui fertilise de ses sueurs une terre avare et rebelle? N'est-ce 
pas lui qui use sa misérable vie dans le travail incessant et meurtrier des manufactures? N'est-ce 
pas lui qui s'ensevelit dans les entrailles de la terre pour en extraire le combustible? . . . Quand 
la patrie est en danger, quand l'ennemi s'avance le fer et la flamme à la main, au coeur de nos 
foyers, n'est-ce pas lui qui va lui opposer sa poitrine comme un invincible rempart? Tous les 
prodiges de l'art et de l'industrie, n'est-ce pas lui qui les enfante par son intelligence...?" 
(F. Delhasse cikkét idézi Louis BERTRAND: Histoire de la démocratie et du socialisme en Bel
gique depuis 1830. Bruxelles—Paris, 1906 — 1907. t. I. 174 — 175.) — Csaknem azonos szavak 
már korábban Auguste Caunes-nál: „ . . . n'est-ce pas lui [le peuple] qui va extraire au péril 
de sa vie et au détriment de sa liberté, la matière première des arts, dans les entrailles de la 
terre? qui fouille, sillonne et féconde sa surface? La soie, le chanvre, la laine, le cuir, les métaux 
passent par ses mains laborieuses..." (Procès politique et républicain du citoyen Auguste 
Caunes. Paris, 1831. 25.) — Ugyanez a gondolat Albert Laponneraye-nál: „ . . . ils [les puis
sants] sont incapables de gagner leur v i e , . . . sans toi [peuple] pourraient-ils manger? Auraient-
ils des vêtements, des meubles, des maisons? . . . tu es donc indispensable à la classe privilégiée... 
Peuple souverain, lève-toi... Reprends donc, peuple, reprends ce qui t'appartient, rentre dans tes 
droits." (Cours public d'Histoire de France, depuis 1789 jusqu'en 1830, par le citoyen Lapon-
neraye. Sceaux, 1831. Première leçon.) 

61 E véleményemet nem cáfolhatja meg az, hogy az 5. strófában Petőfi csak az „ide 
a rózsa néhány levelét" követelést mondja ki. Ez a sor a költemény taktikai rétege; a teljes 
eszmei tartalomra ebből a sorból következtetni olyan volna, mintha a Dicsőséges nagyurak 
mondanivalóját valaki a „Hanem még se !" fölkiáltás alapján akarná meghatározni. 

52 Ezen a ponton Petőfi felfogása világosan megkülönböződik Vajda Péterétől is, akt 
korábban a hazafogalom legradikálisabb kifejtését adta: „Hol az értelem fejletlen marad, ott 
nincs haza; hol az indulatok féktelenül csaponghatnak, ott nincs haza; hol a törvények és jogok 
nem szentek, ott nincs haza; hol az ember akármi okból és módon nem-ember, ott nincs haza. 
Hazát csak ész teremthet [kiemelés tőlem, L. S . ] . . . van-e hazája azon feketének, k i t . . . a 
fehéreknek eladnak.,.? van-e hazája azon kurdnak és mogolnak, ki pusztákról pusztákra 
kalandoz, jogot tartva mindenhez, a mit erő és ravaszság által tulajdonává tehet . . .? van-e 
hazája a hindunak, ki csupa osztályokat Iát maga e l ő t t . . . ? Mit szóljunk pedig a páriáról és 
a pariadokról, kiknek még osztályos joguk sincs, kik nem személyek, hanem dolgok . . . ? 
Az emberi faj nagyobb részének még nincs hazája e földön, hanem a jövendőben kell azt ke
resnie. . . " (VAJDA PÉTER: A haza. Athenaeum 1939. jún. 9.) 
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S nem lehetetlen, hogy már a testvér-költemény, A nép 2. strófájában is ez a gondolat 
keresi útját, csak még nem jut el a világos megfogalmazásig. 

Szándékosan használtam az imént marxi kifejezéseket: hogy Petőfi és Marx közt a 
különbség világosabban kitűnjék. Mert végül is Petőfi mindkét költeményben csak jogot köve
tel. Nyílt harcot a kizsákmányolás ellen nem hirdet. 

Miért? A nép esetében még arra lehetne gondolni: mert ideológiája csak bábkorát éli. 
Ám A nép nevében már teljesen kiforrva tárja elénk Petőfi világnézetét: a jog fogalma itt már 
„emberjog"-gá bővül — s ez nem pusztán szótani gyarapodás, és nem is csupán a versbe ikta
tott „jogtalanság — állat", „jog — ember" szinonima-párosítás összevont alakja. Az „ember
jog" kifejezés — könnyen meglehet — a robespierre-i Deklaráció, a Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen tudatos leképezése. 

Nem fogom jegyzetbe szorítani a következő történetet: Georges Kornheiser párizsi bará
tom franciára fordította A nép nevébent.*3 A szóban forgó sort így: „Donc au peuple des droits, 
donnez les Droits de l'Homme". Amikor megpillantottam a szokásos nagybetűs francia írás
módot Petőfi szövegében, arra kellett gondolnom: a fordító ösztöne nagyon jól működött, s a 
kifejezés lényegét tolmácsolta azzal, hogy magyarból voltaképpen visszafordította franciára 
azt, amit Petőfi valószínűleg a francia minta után írt le magyarul. 

Bizonyító adat nincs. De az szinte elképzelhetetlen, hogy a robespierre-i Deklaráció, 
mely számtalan kiadványban forgott Európa-szerte közkézen, mely nem pusztán történeti 
emlék, hanem eleven hatóerő, a század egyik legtöbbet vitatott szövege volt, amelyet Cabet 
magasztaló kommentárokkal ismertetett,54 melyet a legbuzgóbban Buonarroti és tanítványai 
terjesztettek, ideológiájuk saroktételét, pártjuk programját s névadóját55 — lehetetlen, hogy a 
Deklaráció, minden radikalizmus ősnemzője s a szociális forradalom tanának alapkódexe és 
eskümintája, melyet Petőfi barátja, Pálffy Albert magyarul is közölt,66 Petőfit mélyen ne érin
tette volna.67 „Les Rois, les Aristocrates, les Tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révol
tés contre le Souverain de la terre, qui est le Genre humain":68 „Jogot a népnek, az emberiség 
Nagy szent nevében, adjatok j o g o t . . . " — és csak ezután következik: „S a hon nevében egy
szersmind . . . " 

Jog — szabadság: Petőfi leggyakrabban használt (politikai értelmű) szavai; az egyenlő
ség — szociális problematika motívuma ritkán kerül felszínre verseiben, látszólag igazolva az 
évszázados és tartalmatlan közhelyet: Petőfi a szabadság költője. Az hát; de ugyanez a Petőfi 
Az apostolban így határozta meg a szabadság szerepét: „Mi célja a világnak? Boldogság ! s erre 
eszköz? a szabadság !"59 Eszköz tehát, szerepe alárendelt a célfogalomhoz viszonyítva; de éppen 
mert eszköz, szerepe predomináns a gyakorlat szempontjából. 

Elmaradt, feudális ország, paraszt-ország volt Magyarország, kétségkívül éretlen Petőfi 
szociális eszméinek, a babeufi egyenlőségnek megvalósítására. Mégsem lehet ezzel, csak ezzel 
magyarázni a tényt, hogy az egyenlőség-eszme háttérbe szorul a szabadság-eszme mögött 
Petőfi költészetében. A szabadság-eszme azért lép az előtérbe, mert a szabadság az egyenlőség 
szálláscsinálója. Hatalmas eszköz. 

53 Kézirat. 
" C A B E T : Histoire populaire de la Révolution française. Paris, 1839—40. t. III. 467— 

469. 
55 Société des Droits de l'Homme et du Citoyen. 
56Marczius Tizenötödike 1848. ápr. 7., 7 9 - 8 1 . 1. 
57 A Deklaráció elemzését máskorra hagyom. 
58 „Minden zsarnok, bármiféle, csak lázadó rabszolga — ura, az emberiség ellen." (A 

francia szöveget Cabet helyesírásával közlöm; i. m. 469.) 
59 A XIX. század költői és más szövegek nyilvánvalóvá teszik, hogy a „boldogság" 

Petőfi szótárában az egyenlőség jegyében megoldott szociális kérdést jelenti. 
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Olvasmányai, történeti és élettapasztalatai megfontolásából Petőfi azt szűrte le 1846 
tavaszán, hogy az emberiséget — s a hont — csak a hatalmas eszköz, a szabadság válthatja 
meg. Költészetének vízválasztója, a Levél Várady Antalhoz óta politikai versei mindegyre ezt 
a témát variálják: vagy jogot követelnek a népnek, vagy a forradalmat sürgetik — az ered
mény elvégre egyremegy, az eredmény a szabadság, a nép teljes jogú önrendelkezése, a népfel
ség, mely a szociális kérdés — a kor hite szerint minden szociális kérdés — megoldását eszkö
zölheti. Hogyan, miként, a kizsákmányolás mi módon való megszüntetésével, az „egyaránt 
vehet" egyenlőség-elvének mi módon történő megvalósításával: erre Petőfi nem ad programot 
— mert költő, verseket és nem paragrafusokat ír, s mert az egyenlőség művét a szabaddá lett 
népre bízza. 

Petőfi útja messzire elkerül mindent, ami utópia, minden olyan gondolatot, amely a 
jövő társadalmának kezét előre kialakított szabályokkal akarja megkötni. Nem helyes azt 
mondani, hogy Petőfi azt, amit az utópista elképzelésekből megismert, a forradalom elvével 
egészítette ki. Az utópiák zárt rendszerek, nem lehet őket kiegészíteni. Petőfi költészete, Petőfi 
világnézete az utópiák tagadása. 

S ebben megegyezik a buonarrotiánus felfogással. Az eszköz-szabadság, az eszköz-
forradalom elve — az egyenlőség-boldogság mint cél állandó hangoztatása mellett — a buo
narrotiánus szerzőknél is predomináns és az utópisztikus megkötések elutasításával jár együtt. 
„ . . . la Société des Droits de l'Homme n'a jamais prétendu dicter des lois à l'avenir" — írta 
Voyer d'Argenson az Emberi Jogokról elnevezett titkos társaság tagjai számára készített 
védőbeszédben (1835).60 „Le communisme, qui est la Révolution même [ !], doit se garder des 
allures de l'utopie et ne se séparer jamais de la politique" — írta még 1869—70-ben is Blanqui.61 

A blanquista ideológiát joggal lehet bírálni a gazdasági problémák bizonyos fokú elhanyagolása 
és ebből következő, némiképpen elmosódott körvonalai miatt, de viszont kétségtelen, hogy 
Marx és Engels fellépése az utópiák ellen nem független a buonarrotiánus-blanquista hagyo
mánytól, továbbá az is kétségtelen, hogy mennél keletebbre megyünk, Párizstól, a Rajnától, 
a buonarrotiánus-blanquista eszmék annál inkább alkalmasak voltak arra — éppen körvona
laik elmosódottsaga miatt — hogy fölkeltsék az éretlen, javarészt még prekapitalista viszonyok 
közt élő forradalmárok figyelmét és szimpátiáit. A Der Herr über Leben und Tod című parabola 
szerzője is csak a világforradalom vágyképét rajzolja meg; mi következzék az elnyomók ki
irtása után, arról nem beszél. Többnyire Petőfi sem, bár A XIX. század költőiben és lírája még 
néhány kimagasló pontján ő legalább megjelölte a célt. 

E fejtegetések után most már alkalmasint világos A nép című vers jelentése és jelentő
sége. Néhány héttel a Levél Várady Antalhoz után keletkezett, és későbbi nagy forradalmi ver
seket előlegez, azok sorába tartozik; a magában véve csak liberális jeligét („Haza csak ott 
van . . . ") forradalmi módon átértelmezi,62 mindenekelőtt azzal, hogy a jobbágyfelszabadítás 
problémáját — itt először — a munka és kizsákmányolás általánosabb problémájának szint-

60 „A Társaság sosem szándékozott törvényt szabni a jövőnek," Discours et opinions 
de Voyer-d'Argenson. Paris, 1845. t. II. 479. 

61 „A kommunizmus, mely maga a forradalom, óvakodjék az utópisztikus allűröktől, 
és sose szakadjon el a politikától." AUGUSTE BLANQUI: Critique sociale. Paris, 1885. t. 1.201. — 
Néhány lappal előbb Blanqui drasztikus gúnnyal ír azokról, akik ilyen kérdéseket tesznek fel 
a kommunistáknak: Mivel fogja tölteni idejét az új társadalom polgára, hogyan fog utazni, 
pihenni? Ki fog mosogatni? Söpörni? Ki viszi ki az éjjeliedényt, ki önti tartalmát az árnyék
székbe? Ki fog szenet bányászni? A kérdésekre Blanqui így válaszol: Ez nem tartozik rátok, 
mint ahogy rám se. — Blanqui, mondhatni, egész életében az utópiák ellen hadakozott, és 
csak életművének tökéletes félreértése nevezheti őt utópistának. 

62 Ellentétben Arannyal, aki a Nép barátja lapjain a haza fogalmát Voltaire szellemé
ben határozta meg: „a haza nem más, mint azon egyszerű hajlék..., azon földek..., azon 
kevés vagyon.. ." (Arany János összes művei. Bp. 1962. X. köt. 171 — 172.) 
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jére emeli, bár ez a gondolati erőfeszítés — talán azért, mert első — itt még nem jut el a teljes 
kimondásig, a gondolat részint még a tollban marad.63 Az ihlet aszimmetrikus működésének 
nyoma a remekművön megmutatkozik.* 

Sándor Lukácsy 
ASYMMETRISCHE INSPIRATIONEN 

Im Frühling des Jahres 1846 trat in der Weltanschauung Sándor Petőfis eine Wende 
ein: zu dieser Zeit machte er, dadurch, daß er Cabe las, die Bekanntschaft mit der buonarro-
tianisch-kommunistischen Interpretation der französischen Revolution und mit der babouvis-
tischen Theorie über die Gleichheit, und von dieser Zeit an werden diese Ideen in seiner revo
lutionären Dichtung laut. Eine der ersten Äußerungen seiner neuen politischen Anschauungen 
ist das Gedicht Das Volk, das im Juli/August des Jahres 1846 entstanden ist. 

Die Aussage des Gedichtes kommt in der abschließenden dritten Strophe mit aphoristi
scher Prägnanz zum Ausdruck »Das Vaterland ist nur dort, wo auch das Recht ist, Und das 
Volk entbehrt des Rechts.« — Die Identifizierung des Begriffs Vaterland mit dem Begrif 
Recht (und Eigentum) ist eine alte liberale Banalität (bei La Bruyère, Abbé Coyer, Jaucourt, 
Voltaire, Diderot, Rousseau u.a . Vaterland = Recht + Eigentum), Petőfi aber deutet die 
von den Schriftstellern der Aufklärung übernommene Maxime auf revolutionäre Weise um, 
und damit schlägt er einen, sich scharf der liberalen Dichtung seines älteren Dichtergenossen 
Mihály Vörösmarty unterscheidenden Ton an, einen solchen Ton, der der Auffassung von 
Mably, Buonarroti, Weitling und Marx über den Begriff Vaterland verwandt ist. 

Diese Konklusion wird durch die Analyse der Form des Gedichtes unterstützt. Die 
zweite Strophe nämlich, die sich in dem streng symmetrisch aufgebauten Gedicht durch eine 
nicht verwirklichte Symmetriemöglichkeit unterscheidet, läßt hier einen noch unausgespro
chenen Gedanken (der später in Petőfis Dichtung noch zum Ausdruck kommt) ahnen, uzw., 
daß Petőfi sich nicht mit dem liberalen Programm der Leibeigenenbefreiung begnügt, sondern 
im Namen der Arbeit die Abschaffung jeglicher Ausbeutung fordert. 

Das Gedicht Das Volk kann man als Echo auf die Ereignisse im Jahre 1846 in Galizien 
betrachten, und man kann zwischen diesem und dem Prosastück Der Herr über Leben und Tod 
eines unbekannten Autors, erschienen in der revolutionären Ausgabe Plänkler, eine Parallele 
ziehen: Beide Werke sind Ausdruck der Empörung über die Unzulänglichkeit der liberalen 
Politik, und beide zeigen die Verwandtschaft mit den Ideen des Buonarrotismus. 

63 Illyés véleménye: „A versben több a fölismerés, mint az ihlet, de épp így tanúskodik 
legjobban a lélek fejlődéséről." (ILLYÉS GYULA: Petőfi Sándor. Bp. 1963. 281.) 

* Lukácsy Sándor fenti tanulmánvát a MTA Irodalomtudományi Intézetének Klasz-
szikus Magyar Irodalmi Osztályán megvitatták. Kuczka Péter írásban elkészített tanulmány-
jellegű hozzászólását 1. e szám 704—711. lapján. 

(A szerk.) 
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