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Amennyire világos Petőfi helye a magyar irodalomban, annyira óvatosan kell eljárnunk, 
amikor az ő világirodalmi helyét keressük. Első látásra Heinét társíthatnánk mellé, és bizo
nyos, hogy Petőfi néha emlékeztet Heinére, és tudatosan ad is visszhangot Heine közéleti 
költészetére. De mégis, mindkettejük költészetében és fejlődésében számos vonás van, mely 
egymástól elválasztja őket. Petőfi igazán rokontalan jelenség a világirodalomban és látszólag 
nem tartozik egyikéhez sem azoknak a nagy világirodalmi áramlatoknak, melyek a XVIII. 
század végétől kezdve, az ő felléptéig, Európa irodalmain átvonulnak. 

A magyar irodalom ismerői tudják, hogy Petőfi a magyar népköltészetet emelte nemzeti 
költészetté, és demokratikus lírát teremtett olyan korban, mely a népköltészetet elsősorban 
nemzeti sajátságai és esztétikai értékei miatt választotta példájául. Ha a népköltészet a nép 
sorsa miatt fontos, a költő szükségszerűen válik forradalmárrá. Ez történt Petőfivel. 

Petőfi költészete egy több mint fél évszázados, az egész világirodalmon végigvonuló meg
újítási mozgalom, egy valóságos költői forradalom szerves része, Petőfi egy világirodalmi 
korszak záró szakaszában tűnik föl, és fellépte a költészet addigi törekvéseit emeli új szintre 
azáltal, hogy a költészet forradalmából átvezet a forradalom költészetébe. Victor Hugóhoz, 
Puskinhoz, Mickiewiczhez hasonlóan, Petőfiben is a felléptét megelőző világirodalmi folyamat 
válik éretté és ölel magába időbelileg távoli elemeket, majd átcsap valami újba, előzmény 
nélkülibe. 

Az előzmények közül a legfontosabbak egyike: a romantika volt. Felületes szemlélet épp 
népiessége alapján Petőfit hajlandó egybefogni a romantikával. Valójában Petőfinek épp a 
népköltészeti termése: túlhaladás a romantikán. A német romantikusok is írtak olyan nép
dalokat, mint Petőfi, de Petőfi népdalainak semmi közük Arnim-Brentano Des Knaben Wunder-
/lornjához. Petőfi népiessége nem azért különbözik a romantikáétól, mivel emennek annyira 
kedvelt lírai-epikai műfaját, a balladát nem találjuk meg nála — bár ez a körülmény sem 
közömbös. A népköltészet felfedezését valójában a XVIII. század felvilágosodásának köszön
hetjük; Herdernek, de az ő angol elődeinek is, valamint a strassburgi korszak fiatal Goethéjé
nek. Petőfi idegenkedett Goethétől, de az ő népdalainak naiv tökélye, tisztasága közelebb 
áll Herder barátjának népdalaihoz, mint az angol vagy a német romantika népköltőiségéhez. 

Petőfi, aki népdalaival és életképeivel túlhaladt a romantikán — vissza is tért a népkölté
szet egy eredetibb, a romantika előtti felfogásához, öntudatlan visszatérés volt ez — egy 
nagyon is tudatos demokratikus ars poetica folyományaként. Ugyanez az ars poetica vezette 
Petőfit arra, hogy a romantikához is visszanyúljon, Heine és Shelley romantikájának eszközei
hez, melyeknek segítségével a maga sajátos, forradalmi-romantikus eszközeit megteremtette. 
Forradalmi poémája, Az apostol (1848) jelentős részben romantikus eszközökkel, a romantika 
immár évtizedek óta kialakult alkotói módszerével megteremtett, realista mű — olyan 
realista mű, melynek romantikus elemei is a realizmus érvelését szolgálják. Petőfi éppen nem 
romantikus költő, és egész életműve olyan időpontban bontakozik ki, amikor a romantika 
nagy harcai már lezajlottak, a romantika esztétikája és alkotói módszere már széles körűen 
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elfogadottá és elterjedetté vált. Petőfi olyan időpontban jelenik meg, amikor a romantika 
túlhaladása is időszerűvé válik, és amikor ez a túlhaladás az oroszoknál (Puskin és Gogol 
művében) már végbement, amikor már teljes virágjában áll a XIX. század realista irányzatá
nak első periódusa (Stendhal, Balzac). Petőfi nem romantikus, és nem tartozik a Sturm und 
Drang valaminő „utókorához" sem, mégha Goethe, Herder és Bürger sokat köszönhetnek is 
a népköltészetnek. Petőfi nem érez olyan világnézeti tilalmat, mely a romantikától távol 
tarthatná. Szuverén módon nyúl érte, amikor szüksége van rá, mint olyan alkotói módszerre, 
mely nem vesztette még el életképességét, s melynek használata a kortársi világlírában még 
mindig általános. 

A Petőfivel kortárs romantika mégis másféle, mint aminő Coleridge-é, Novalisé, Lamar-
tine-é, sőt a fiatal Victor Hugóé. Van még egy talányos és nehezen megfogalmazható kapcso
lat Petőfi és az igazi romantikusok különböző nemzedékei között. Az életrajzi tényeket és 
például egy emberi élet rövid vagy hosszú voltát nem tekinthetjük tipológiailag meghatározó 
tényezőknek, Victor Hugó hosszú kort ért meg, Miczkiewicz is megérte férfikora delét, de a 
romantikusok többsége akár végzetszerű, akár őrajtuk múló körülmények folytán: korán 
fejezte be életét. A korai halált nem tekinthetjük a romantika valamiféle kritériumának, és 
nem is haladhatunk el közömbösen az életrajz egyszerű és tragikus tényei mellett. A romantika 
lényegéhez tartozott a konfliktus a fennálló világgal és társadalmi renddel. A romantikusok, 
akik mélyen, egész lényükkel vetették bele magukat ebbe a konfliktusba, kereshették is a 
halált, vagy szinte kívánhatták is, hogy a halál keresse meg őket. A konfliktus vállalásával, 
legjobbjaik nem a halált, hanem az életet vállalták — néha a halál árán is az igazi, tehát a 
megalkuvás nélküli életet. Művük ettől nem válik morbiddá: kevés műben szólal meg oly tiszta 
életöröm, mint Shelleyében és Petőfiében — de még a romantikusok között is kevesen vannak, 
akik oly feltétlenül vállalnák a konfliktust, és a halál árán is annyira megalkuvás nélkül 
ragaszkodnának a szabadsághoz, mint Petőfi. 
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Ha Petőfit a felléptét megelőző kor világirodalma felől szemléljük, egészen a XVIII. század 
szívéig kell hátrálnunk ahhoz, hogy áttekinthessük mindazokat a mozgásokat, melyek Petőfi 
életművében találkoztak. A XIX. század első fele a líra páratlan kivirágzását hozza el, egy 
merőben új, a világ költészetében mindaddig ismeretlen líraiságét. Ennek a kivirágzásnak 
részese Petőfi is. Goethe és Schiller, a német és az angol, majd a francia romantikusok egy
felől — másfelől pedig az orosz és a lengyel líra jelentkezése: valóságos költői forradalom, 
mintegy az 1789-cel kezdődő, és 1848-ig tartó forradalmak párhuzamaként. Emezek a forra
dalmak egy új társadalmi rendszert formáltak ki. A költészet forradalma pedig az emberi 
tudat átalakulásának hangja volt. 

Az új költőiség egyik legfontosabb vívmánya: a líra létrehozása volt, a személyes és fel
szabadult líráé, a lélek önfeledt vallomásáé. Ilyenfajta lírai személyességet egyébként nem a 
polgári fejlődés kora teremtett először, az őseiket kereső romantikusok elődökre is találtak, 
többnyire a XVI. században vagy a XVII. századnak azoknál az alkotóinál, akik nem tették 
magukévá a klasszikus doktrínát. 

A költészet forradalmát különösen a francia romantikusok úgy értelmezték, mint elsősor
ban az arisztokratikus Ancien Régime klasszicizmusa elleni lázadást — ez az értelmezés azon
ban csak a maguk sajátos helyzetéből adódott. Mert a klasszicizmus ugyan nem serkentette a 
lírát, de nem is akadályozta egyértelműen a személyességet. A romantika sok helyütt egybe
ötvöződött a klasszicizmussal (pl. a magyar irodalomban is), sőt a romantika megszólalhatott 
a klasszicizmus tiszta és fegyelmezett formáiban (pl. Leopardinál). A klasszicizmus lehetővé 
tette a személyes, lírai mondanivaló kifejezését André Chénier költészetében, melynek igazi 
folytatását épp a klasszicizmust türelmetlenül elutasító francia romantikusoknál találjuk 
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meg. Petőfi pályája a költészet forradalmának olyan szakaszába esik, amikor a líra elleni 
tilalmak jó ideje érvényüket vesztették már. 

A költészet forradalmát a felvilágosodás indította el, amikor az érzelmek új jogait meg
hirdette, az érzékenységet és az érzelmességét a lelki magasabbrendűség jelének tekintette, 
a civilizálódást emberbaráti szellemben óhajtotta, és az embert újból meg akarta ajándékozni 
tisztábbik, jobbik énjével, melyet a nép őrzött meg. A felvilágosodás indítja el a nemzeti 
mozgalmakat is, a fejlett országokban éppúgy, mint az elmaradottaknál. A felvilágosodás 
nemzeteszméje az egyén helyett a közösség valódi és természetes énjét ébreszti fel szunnyadá
sából. Petőfi korában ezek a XVIII. századból eredő folyamatok elérték már végső érettségü
ket, éspedig nemcsak a költészetben, a mindennapi életben, s ennek legnyíltabb küzdőterén, 
a politikában is. Petőfi egyike azoknak a megvalósítóknak, akik ugyan nem a felvilágosodás 
szellemében, de mégis, ennek tervei és reményei szerint töltik be hivatásukat. 

A felvilágosodásban születik meg a művészet újjáalakításának általános igénye, és ebből 
az igényből kifolyólag indul meg a XVIII. század legvégén, robbanásszerű jelenségként, az 
új költészet forradalma. Ennek a forradalomnak fél évszázad múlva lesz egyik betetőzője 
Petőfi. 

Az új költészet az angol és a német romantikusoknál születik meg, váratlanul és néha 
meglepően modern eszközökkel. A megszületett új költészetnek is vannak ugyan korábbra 
visszanyúló előzményei, de ezek elhalványulnak a bekövetkezett jelenség újszerűségéhez 
képest. Az oly sokféleképpen számon tartható előzmények között mégis van egy, amely ugyan 
elkülönül az új korszaktól, de folytatódik is benne. Ez az előzmény: az 1770-nel kezdődő Sturm 
und Drang, melyet a fiatal Goethe, Herder, Schiller, Bürger alkotói tevékenységében, a három 
évtizeddel később bekövetkező költői forradalom anticipálásának, korai jelentkezésének tekint
hetünk. 

A magyar irodalomban, de Közép- és Kelet-Európa irodalmaiban is, az 1820-as évtizedben, 
romantika elnevezés alatt valójában a Sturm und Drang terjed el. Jungmann és Celakovsky, 
Herder és a német 1770 jegyében építik fel a cseh új irodalmat, az oroszoknál Karamzin ugyan 
a XVIII—XIX. század fordulóján még az angol szentimentalizmusra ad visszhangot, de 
Zsukovszkij az 1820-as évek kezdetéig a Sturm und Drangot, valamint Byront képviseli. 
A magyar költészetben a Sturm und Drang hosszan fennmaradó inspirációját az 1830-as 
évtizedben váltja fel az egyébként szintén Sturm und Drang-ihletésű francia romantika 
inspirációja. 

A német felvilágosodás utolsó szakaszában jelentkező Sturm und Drang tehát az európai 
romantikák egy részének kiindulási alapjául szolgál; Közép- és Kelet-Európában nemcsak a 
romantika kezdeményezőjeként szerepel, hanem, különösen Herder népköltészet-kultusza 
nyomán, a sajátosan nemzeti jellegű irodalmak létrehozója is. Közép- és Kelet-Európában a 
nemzeti romantikák igazi forrásvidékét a felvilágosodásban találhatjuk meg, és ugyancsak 
a felvilágosodásból fakadnak azok a mozgalmak, melyek az elkésett irodalmak sajátos, önálló, 
nemzeti jellegének kialakításán munkálkodnak. 

Mindez még Petőfi fellépte előtt játszódik le, de Petőfi életművének jellegét és funkcióját 
immár közvetlenül szabja meg annak a nemzeti irodalomnak kialakulási módja, melynek egyik 
legnagyobb költőjévé válik. A Petőfi felléptét közvetlenül megelőző magyar romantikus kor
szakot át- meg átszövi a felvilágosodás, és különösen Herder kezdeményeként kialakult nép
költészeti kultusz. Ezt a hagyományt folytatja majd Petőfi is, aki a népköltészet demokratiz
musán alapuló nemzeteszményt hirdet meg, és ugyanennek a demokratizmusnak következetes 
továbbvitelével válik a forradalom költőjévé. 

Az eddig áttekintett folyamat Petőfi költészetének hátterét részben már megmutatja. 
Ez a háttér egy olyan nemzeti irodalom, illetve nemzeti romantika, melynek egyik legfontosabb 
összetevője a német felvilágosodás Strum und Drang-szakasza. És ezen belül is, főként Herder 
népköltészeti elmélete, Schiller drámaisága és kisebb részben Bürger balladaisága. 
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A XVIII —XIX. század fordulóján nem a romantika jelentkezését kell lényeges eseménynek 
tekintenünk, hanem az egész irodalom gyökeres megújításának igényét. A romantika elmélete 
és gyakorlata ennek az igénynek egyik kielégítési lehetó'sége volt, de távolról sem az egyetlen. 
Valójában nem a romantika jelenti a megújítást, hanem a megújítás általános igényének felel 
meg hosszú ideig a romantika. 

Viszonylag hamar, már az 1830-as években elkövetkezik az a helyzet, amikor a romantika 
újítási lehetőségei megszűnnek, s maga a romantika is befogadott módszerré válik. Ettől 
kezdve Stendhal és Balzac műveiben a realizmus művészete viszi tovább az újítást. A XIX. 
század első felét azért tekinthetjük a költészeti forradalom korszakának, mert az újítás lendü
letét valamennyi műfajban és valamennyi nemzeti irodalomban kibontja. Ennek a nagy folya
matnak egyik ága csupán a romantika. Mellette, társként, az 1830-as évektől kezdve a realiz
mus is ugyanarra a célra törekszik, amelyért valamivel korábban a romantika harcba indult. 

Történetileg tehát a romantika és a realizmus nem ellenfelek, hanem segíthetik is egymást, 
elvegyülhetnek egymással. A romantika is, a realizmus is: a költészet egyazon forradalmának 
különböző, habár módszereikben egymásnak ellentmondó, a gyakorlatban azonban mégis 
egymással szüntelenül érintkező formái. A XIX. század néhány nagy regényalkotása a realiz
mus alkotói módszerében érvényre juttatja a romantika bizonyos elemeit is. 

A XVIII—XIX. század fordulóján megindult költői forradalom, vagyis az irodalom gyöke
res megújításának mozgalma sajátos arculatot öltött Közép- és Kelet-Európa késéssel fejlődő 
irodalmaiban. A gyökeres megújítás itt egészen mást jelentett, mint nyugaton. Ezek az irodal
mak a XVIII. század második felétől kezdve asszimilálták a nyugati irodalom vívmányait, 
s ezek az ő számukra eleve újak voltak. A klasszicizmus például az orosz irodalomban új 
jelenségként tűnik fel, s innen is ered Lomonoszov és Gyerzsavin ódáinak sajátos képalkotó 
művészete, spontán személyessége. Az újító szándékú Sturm und Drang és a francia romantika 
átvétele keleten még mindig nem az igazi megújulást, hanem továbbra is csak a világirodalom
hoz való igazodást jelenti. A költészet forradalma ez irodalmak számára nem a romantika 
meghonosítását jelenti — gyökeresen újnak ők az olyan irodalmat tekintenék, amely legegyé
nibb nemzeti sajátságaikat, legotthonosabb formáikat és hagyományaikat egyesítené. 

Közép- és Kelet-Európa számára a költészet forradalma olyan nemzeti irodalom létrehozá
sát jelenti, aminő addig még nem jött és nem is jöhetett létre. Ezek az irodalmak nem a roman
tikát tekintik igazi újításnak — illetve épp oly mértékben tekintik azt újításnak, amennyire 
a klasszicizmust is. Az igazi új az ő számukra: önmaguk felfedezése, tulajdon viszonyaik és 
sorsuk költői megszólaltatása, múltjuk és jelenük egybefogása lenne. Vagyis: a sajátosan egyéni, 
nemzeti irodalom. 

Ezt az igényt elősegítheti a civilizált, nyugati irodalmak vívmányainak meghonosítása, 
de mindez nem vezethet igazán célhoz. Az elkésett irodalmak Nyugat minden vívmányát 
valamiképp idegen köntösnek érzik. A XIX. század kezdetének mozgalmából Közép- és Kelet-
Európa ugyan átveszi a romantikát, de igazán a költészet forradalmának lehetőségeire, az 
irodalom gyökeres megújításának kilátásaira figyel föl. Ez a reagálás és a költészet forradal
mának nemzetileg sajátos végrehajtása ezeket az irodalmakat végül is mind a klasszicizmuson, 
mind a romantikán túlviszi. A túlhaladás és vele együtt az önmagukra találás, Közép- és Kelet-
Európa irodalmaiban szinte törvényszerűen a realizmus valamely nemzeti s a nyugatitól 
sokban eltérő változatát teremti meg. Ezeknek az önmagukra talált irodalmaknak nemzetileg 
sajátos realizmusa éppannyira különbözik a nyugati realista művészettől, amennyire Közép-
és Kelet-Európa életviszonyai is Nyugat-Európa életviszonyaitól. 

Az újítás: magára találást jelent — a költői forradalom: a nemzeti költészet végső kialaku
lását jelenti. Ez megy végbe az 1830—40-es évtizedben Puskinnál és Gogolnál; ezt viszi 
végbe az 1840-es évtizedben Petőfi. 



Puskin és Qogol túlhaladnak tulajdon klasszicizmusukon, illetve romantikájukon, a nép
költészetből kiinduló Petőfi pedig már felléptekor elutasítja a magyar romantikát, mivel azt 
nem érzi elég demokratikusnak. Amikor 1846 után mégis a romantikához folyamodik: forra
dalmi költészetéhez idomítja a költészet forradalmának romantikus vívmányait. 

A költészet forradalmát megvalósító világirodalmi korszak mozgásai közül már eddig is 
kettőnek szintézisét figyelhetjük meg Petőfinél. Az egyik: a felvilágosodás korában feltámadt 
érdeklődés a népköltészet mint a líra egyik nagy lehetősége iránt. A magyar költészetbe mélyen 
belenyúló Sturm und Drang-hullám ezt az érdeklődést a kifejlődő nemzeti irodalom szerves 
részévé örökíti. Petőfi a népköltészetből indul ki, de másféleképp, mint romantikus elődei 
Magyarországon vagy Európában. Ennek az eltérésnek okát abban a másik mozgásban talál
hatjuk meg, melynek hulláma Petőfit is hátára kapja. Az irodalom megújításának, a költészet 
forradalmának nagy hulláma ez, melynek egyik ága a romantika volt. 

Láthattuk, hogy ennek a mozgásnak az újítás a lényege, és ehhez képest a romantika szerepe 
csak alárendelt. Petőfinél folytatódik a költészet forradalma és a társadalmi forradalom költé
szetébe olvadnak át a költészeti forradalom vívmányai. Az ő újítása szakítás is a romantiká
val — és visszatérés is a kezdeti szakasz felfedezéséhez, a népköltészethez. A világirodalom 
eddig áttekintett, két nagy mozgásának találkozása Petőfinél: a költészet forradalmát a 
forradalom költészetének szolgálatába állítja. 
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Mindezek után a kor mozgásai közül még egy harmadiknak útját kell áttekintenünk: 
magáét a romantikáét, melynek alkotói módszerét Petőfi 1846 után a maga forradalmiságá-
nak arculatára formálja át. A romantika szerepe Petőfinél gyökeresen átalakul mindahhoz 
képest, amit a század kezdetétől fogva ez irányzat legnagyobb költői képviselnek. 

A költészet forradalma az angol lírában hoz új és meglepő eredményeket. A Lyrical ballads 
1798-as megjelenésétől kezdve Byron haláláig (1824) megy végbe az angol költészetnek ez a 
bámulatos kivirágzása. Az Ancyent Marineretől a Don Juan utolsó énekéig Coleridge, valamint 
Shelley, Keats és Byron olyan újszerű lírát teremtenek, aminőt az európai irodalom addig 
nem ismert, és ezzel megkezdődik a romantika nagy lírai korszaka, mely a XIX. század folya
mán a költészet egymást követő megújulásainak sorozatát indítja el. A nagy angol romantiku
sok költészete többnyire túlmutat a romantikán. Közülük Coleridge a legmerészebb újító: 
szinte előzmény nélküli és' a XX. század újításait is anticipáló, vizionárius lírájával. Keatshez 
és Shelleyhez is újból visszatér még a XX. század, de a kortársi világban Byron inspiráló hatása 
a legerősebb. Közép- és Kelet-Európában az 1820-as évektől kezdve széles körűen terjed el a 
byronizmus. Az 1810-es évtized angol virágkorával párhuzamos a német romantika, mellyel 
egyidejűleg Goethe utolsó, nagy alkotói korszaka is megnyílik. 

Az 1820-as években tehát már kialakult a romantika költői módszerének az a válfaja, 
mely Petőfi költészetének is szerves részévé válik 1841 után. ő, aki a világköltészet legnagyobb-
jaitól eltérő utat választott, a Heine-korszak költőiségéhez kapcsolódva életművének legalább 
egy részével mégis osztozik az európai líra általánosabb törekvéseiben. 

Az 1820-as évtized azért is fontos, mivel az addig tétovázó francia költészet egy csapásra 
hivatásának és feladatának tekinti az újítást, és a nagy erővel kibontakozó francia romantika 
az 1820 előtti angol és német költészet egyenrangú párjává válik. Nem az Hernani csatája 
(1829) e kor igazi nyitánya, hisz az újítás fontos eseményei addigra már megtörténtek a 
francia költészetben. A korszak másik, lényeges jellemvonása: a közép- és kelet-európai 
nemzeti irodalmak gyorsuló kibontakozása, vagyis a különböző nemzeti romantikák létre
jötte. 1820-ban lép fel Miczkiewicz és Puskin: az előbbinek balladái és románcai 1822-ben 
jelennek meg. 1823-ban pedig Mickiewicz második kötete az ősök 2. és 4. részét (az úgynevezett 



„vilnói ősöket") is tartalmazza. A lengyel romantikának ez a legmerészebb alkotása újszerű
ségében és előzmény nélküliségében az Ancyení Marinere párja. 1825: Vörösmarty Zalán\ava\ 
egy ossziáni, álomszerű, „délszigeti" magyar romantika kezdete. 

Az 1830-as években, tehát a Petőfi felléptét (1842) közvetlenül megelőző évtizedben az 
irodalom általános megújításának a korábbinál több rétű, több irányú szakasza kezdődik. A köl
tészet forradalmának ezek a magasabb szinten végbemenő új mozgásai azért érdemelnek 
most figyelmet, mert közülük válik ki Petőfi iránya. Az 1830-as évtized kezdetén egymást 
követik a nagyonis különféle irányba mutató, de egyformán újító szerepű alkotások. 1830: 
Le Rouge et Noir; 1831: Nótre Dame de Paris — a Faust második részének befejezése — és 
az Anyegin. A korszak differenciálódását sokatmondón fejezik ki maguk a címek. Jelleg
zetes dátum lesz 1834 is, Mickiewicz realista elbeszélő költeményével, a Pan Tadeusz-szal, 
valamint Balzac: Eugenie Grandet-]áva\. 

Ezek az időpontok is azt tanúsítják, hogy a romantikával egyidejűleg lép fel a realizmus. 
Ez a fellépés nem a romantika ellenében történik és a romantika maga is elősegíti a realizmus 
létrejöttét. Realizmus és romantika néha egy-egy műben is elvegyülnek, és egy-egy alkotó 
életművében is érintkeznek egymással. Ennek az évtizednek jellegzetes folyamatai: a roman
tika és a realizmus párhuzamos fejlődése, — valamint a túlhaladások a realizmusba, akár a 
klasszicizmusból, akár a romantikából. 

Az 1830—40-es évtized lényegi jelenségének azt érezhetjük, hogy a költészet forradalma 
immár a realizmus irányában folyik tovább, és a realizmus még a romantikához képest is 
az újítás egy frissebb, és az addiginál is gyökeresebb lehetőségével szolgál. 

Klasszicizmusból a realizmusba, romantikából ugyancsak a realizmusba történő túlhaladá-
soknak vagyunk tanúi Európa-szerte. A romantika fennmarad még, és lehetőségei távolról sem 
kiaknázottak. A realizmus többnyire a romantikán való túlhaladás következményeként 
jelentkezik. Ennek a folyamatnak utolsó állomása az, amikor a realizmus többé már nem 
túlhaladásként, tehát nem egy folyamat végeredményeként — hanem kezdetként, kiinduló
pontként áll előttünk. Ez történik Petőfinél. Az ő életművét ily módon egy tartós és nagy erejű 
világirodalmi mozgás egyik fordulópontjának tekinthetjük. 

A XVIII. században meginduló és az 1848-as forradalmak után nyugvópontra jutó társa
dalmi átalakulást követte nyomon, — illetve sürgette, ösztönözte a költészet forradalma, az 
irodalom gyökeres megújítása. Az irodalmi korszak szövevényének lényegi jelensége, mozgás
formája: a megújítás, a forradalmian új irodalom létrehozása volt. Ez az alapvető és lényegi 
mozgásforma fejeződik ki a különféle irányzatokban, tehát a romantikában éppúgy, mint a 
realizmusban, sőt még a klasszicizmus bizonyos újabb jelentkezéseiben is. Petőfi művének 
realizmusa: a lényegi mozgásforma egyik változata. 

A történelmet és az irodalomtörténetet dialektikus mozgásaikban próbáltuk felfogni. 
A szemléletnek ez a módja másféle minősítési rendszert igényel, mint a statikus irodalom
szemlélet. A mozgásában felfogott irodalomkép egyes elemei közül azokat tekinthetjük a kor
szak lényegéhez tartozóknak, amelyek a mozgások előbbre vitelét, célba juttatását segítik elő. 
Láthattuk, hogy a tárgyalt korszak lényegi jelenségét, az irodalom forradalmi megújítását 
szolgálta a romantika, majd a realizmus. Petőfi lírai realizmusa újabb továbblépés volt a 
költészeti forradalom útján: Petőfi költészete gyökeres újítás volt a romantikához képest is. 

Az irodalom különböző korszakait általában a reájuk egyetemesen jellemző, lényegi jelen
ségek szerint kellene egymástól megkülönböztetnünk, és az irodalmi irányzatokat is e jelensé
gek felől kellene szemlélnünk. Mert az egyes irodalmi irányzatok hol magukban hordozzák 
egy korszak lényegi jelenségét, hol mentesek tőle, azaz közömbösek, sőt ellenségesek iránta. 
Egy-egy korszakon belül mindig az a legidőszerűbb irányzat, amelyik megfelel a korszak 
lényegi jelenségének. Az 1790 és 1848 közötti irodalmi korszak lényegi jelensége, mozgásfor-



mája a költészeti forradalom volt, mintegy a történelmi korszak forradalmiságának párjaként. 
Petőfi életműve mindkét forradalmiságot egyesítette magában. 

Pedig az irodalom megújítása, a költészet forradalma nem jelent szükségképp politikai, 
társadalmi forradalmiságot. Mégis, az utóbbi fajta forradalmiság többnyire az irodalom újjá 
alakított, forradalmasított eszközeivel, művészi módszereivel fejezi ki mondanivalóját. Amikor 
ilyesmi történik, elmondhatjuk, hogy a költészet forradalma a politikai, társadalmi forradalom 
adekvát kifejezésmódjává, leghűbb formájává válik. Más szóval: a költészet forradalma 
által létrehozott új költőiség — a forradalom költészetét fejezi ki. Ez történt meg Petőfi 
életművében. 

Mindezek után elegendő, ha csak szűkszavúan utalunk Petőfi pályaképének azokra az 
állomásaira, melyek a fentebb leírt folyamat jelentkezését tanúsítják. Petőfi első költői kor
szakának népdalai, zsánerképei újszerű lírai realizmusukkal tagadják az előző nemzedék 
romantikáját. Amikor Petőfinek ezt az első korszakát a fél évszázada tartó költészeti forra
dalom legújabb lépésének tekintjük, azt is látnunk kell, hogy ez a lépés még nem emelte őt a 
forradalmi költészet szintjére. Petőfi átlépése a költészet forradalmából a forradalom költé
szetébe: a romantika váratlan felújításával jár együtt. Ezt a felújítást a Felhők-ciklus és a 
Tündérálom mutatják (1846), melyeket a forradalmi program első, tudatos megszólaltatása, 
a Levél Várady Antalhoz című költemény követ. A népköltészet ihlette formák továbbra is 
fennmaradnak, hol tisztán, hol romantikával vegyülten. Petőfi első, romantikát tagadó 
— valamint második, forradalmi romantikát teremtő korszakát foglalja szintézisbe Az apostol 
poémája, melynek realizmusa a forradalmi romantika eszközeit is realista funkcióval telíti. 
Az apostol ily módon egy fél évszázad világirodalmi törekvéseinek és vívmányainak — realiz
musnak és romantikának, költészeti forradalomnak és forradalmi költészetnek ritka egyesülése
ként áll előttünk. 

István Sőtér 

DE LA REVOLUTION DE LA POESIE Ä LA POESIE DE LA REVOLUTION 

L'étude examine et met en relief la place que la poésie de Petőfi occupe dans la littérature 
mondiale. La poésie de Petőfi constitute une partié organique d'un mouvement de renouveau, 
d'une révolution poétique durant plus d'un demi-siécle et dominant toute la littérature mon
diale. C'est á la phase de clöture d'une époque de la littérature mondiale que Petőfi apparait 
et son apparition élévé sur un niveau nouveau les efforts précédents de la poésie, en conduisant 
de la révolution de la poésie á la poésie de la révolution. L'étude souligne que, de mérne qu'en 
Victor Hugo, Pouchkine et Mickiewicz, en Petőfi aussi, c'est un processus d'histoire littéraire 
mondiale précédent son avénement qui atteint en lui á sa maturité et embrasse des éléments 
temporellement lointains, puis il passe á quelque chose de nouveau et sans précédent. Quant 
aux précédents, c'était le romantisme qui était Tun des plus importants. Petőfi remonte au 
romantisme, aux moyens du romantisme de Heine et de Shelley et c'est á l'aide de ceux-lá 
qu'il crée ses propres moyens révolutionnaires-romantiques. Son poéme révolutionnaires, 
l'Apőtre (1848) est un ouvrage réaliste eréé dans une partié considérable par des moyens 
romantiques. 

L'étude caractérise les efforts généraux de renouveau de la poésie européenne, partant des 
lumiéres, et ses résultats jusqu'á l'avénement de Petőfi. II poursuit les changements de la 
littérature dans ses mouvements dialectiques et il renvoie nettement au caractére différent 
des efforts de l'Europe Occidentale et de l'Europe Centrale et Orientale. 

Mais le romantisme ne constitute qu'une branche du processus général d'innovation. 
A cőté de lui, á partir des années 30, le réalisme aspire au mérne but pour lequel le romantisme 
s'est mis en bataille un peu plus tőt. Pour l'Europe Centrale et Orientale, la révolution de la 
poésie signifie la création d'une littérature nationale qui, jusque Iá, ne pouvait pas se réaliser. 
Tout en empruntant le romantisme au mouvement du début du XIX e siécle, l'Europe Centrale 
et Orientale dirige son attention avant tout sur la possibilité de révolution de la poésie, sur les 
perspectives du renouvellement radical de la littérature, et eile en crée, presque forcément, 



une Variante nationale quelconque qui différe beaucoup de la Variante occidentale. Pouchkine 
et Qogol surpassent leur propre classicisme ou romantisme, et Petőfi, partant de la poésie 
populaire, rejet le romantisme, déjá á son avénement, parce qu'il ne le trouve pas assez démocra-
tique. Quand, aprés 1846, il recourt pourtanf au romantisme: il faconne á sa poésie révolution-
naire les acquisitions romantiques, de la révolution de la poésie. Chez Petőfi, la révolution de 
la poésie continue, et les acquisitions de la révolution poétique se transforment dans une 
poésie de la révolution sociale. 

En toute l'Europe, nous assistons á des transitions: du classicisme au réalisme, du roman
tisme de mérne au réalisme. Le romantisme subsistera encore et ses possibilités sönt loins 
d'etre explitées. Le réalisme se présente pour la plupart comme la conséquence du franchisse-
ment du romantisme. La derniére étape de ce processus est celle oü le réalisme ne se présente 
pas comme un franchissement, comme le résultat définitif d'un processus, mais comme un 
point de départ. C'est ce qui arrive chez Petőfi aussi. Ainsi son oeuvre peut étre considérée 
comme un tournant d'un mouvement durable et énergique de la littérature mondiale. 
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