
eddig Csokonai műveként szereplő „Currens 
de lepore" című alkalmi diákverset nem Ő, 
hanem a Fejér megyei zámolyi születésű 
Nagy István írta, 1. 71—3). — Csokonairól 
megtudjuk, hogy tudatos nyelvjárásgyűjtő 
volt; hallás, élőszóbeli közlés alapján jegyezte 
le a szavakat, kifejezéseket: így egyik úttörője 
a hazai nyelvjárásgyűjtésnek (28 és passim). 
A vargánya szó is, mint a Dorottya dunántúli 
gombanevei (banyaposz, gilva, pöfeteg) 
— írja Szilágyi (148) — a botanizáló és 
tájszógyűjtő költőt idézik elénk, aki eleven 
kíváncsisággal figyelt szét minden új táj 
természeti és nyelvi flórájában." A költő a 
nyelvújítás, benne a tudományos müszókincs 
megteremtését illetően ma is helyeselhető 
nézeteket vallott: a szerző azt igazolja, 
hogy „Csokonai — akárcsak mestere, Földi 
— hajlandó volt bátran használni a nyelv
járások szavait, sőt az alakváltozatokat is 
a magyar tudományos műszókincs megterem
tése érdekében" (207). 

Végül: kijelöl bizonyos közvetlen felada
tokat is a tárgyalt témával kapcsolatban, 
így például meg kellene vizsgálni, élnek-e 
még Belső-Somogyban bizonyos, Csokonai 
által feljegyzett, de se más nyelvjárási, 
se irodalmi adattal nem igazolható szavak 
(pl. murzsika 'muzsika' 33, doneszi 'együgyű' 
52). Módszeresen fel kellene dolgozni Szé
chenyi szókincsét, mert ő igen jól ismeri a 
dunántúli népnyelvet (188). Stb. 

4. Szilágyi Ferenc munkájával kapcsolat
ban tulajdonképpen semmi ellenvetésem 
sincs. Csupán néhány apróbb hiányérzetem 
sorolom fel, illetőleg a szerintem vitatható 
megállapításait említem meg. 

Igaz, hogy Csokonai — a népnyelv és a 
tájszavak értékét, irodalmi nyelvi felhasznál
hatóságát illetően — a Härder felfogását 
tette magáévá, az Adelungéval és a Kazin-
czyéval ellentétben. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy Adelung és Kazinczy az 
egységes irodalmi nyelv érdekében foglalt 

el tartózkodó(bb) álláspontot a tájszavakkal 
szemben. (1. 15). És hogy Kazinczy elmarasz
talta Márton József és Csokonai „nyelvi 
demokratizmusát", ennek értelmében ez is 
elfogadható (1. 20). 

Helyes lett volna megadni a Somogyi 
kázus című vers tájszavainak a jelentését 
(24-5). 

Vitatható, hogy a csávás (36), csuma 
(38-9), illetőleg a cula (118-20) a jelentés 
szerinti tájszavak közé tartozik-e. 

Tudtommal nem állja meg a helyét az 
a megállapítás, hogy a héj, házhéj 'padlás' 
szó él a Tiszától a Székelyföldig. Az én 
pátriámban (Kisújszállás és környéke) pél
dául nem ismeretes (39). 

A csemete szót 'fiatal gyermek' jelentésben 
viszont ismerem a pátriámból, ezért föl
merül a kérdés, hogy esetleg mégsem a 
Dunántúlról vette Csokonai, bár ez alapo
sabb (történeti) vizsgálatot igényelne. 

Helyes lett volna megjelölni, hogy a 
lyuk szóban az ly milyen hangot jelöl (106— 
8). 

Kár, hogy végső soron nem tudjuk meg, 
mi volt a tőkehúzás stb. (193—5). 

A 206. lapon ezt olvashatjuk: „A dunán
túli tájszónak (horhos) van irodalmi nyelvi 
története is, sőt... napjaink költői nyelvé
ben is előfordul". Ez félreérthető: az „iro
dalmi nyelv" nem azonos a költői, illetőleg 
a szépirodalmi nyelvvel. 

A 217. lapon jelzett integrációs folyamatot 
illetően kétségtelenül igazat adhatunk a 
szerzőnek, de megnevezhette volna „a három 
fő nye Ívj arás"-1, továbbá utalhatott volna 
azok részesedési arányára. 

5. Végezetül összefoglalásként ismét csak 
arra mutathatunk rá, hogy Szilágyi Ferenc 
ebben a munkájában jó és követendő példát 
adott a modern magyar filológiának. 

Szathmári István 

PÄNDI PÁL : PETŐFI ÉS A NACIONALIZMUS 
Bp. 1974. Akadémiai K- 307 1. 

ö t kérdéskör, hat előadás. Kidolgozójuk 
— saját vallomása szerint — Petőfi nemzet
tudatának és nemzeti öntudatának nem 
rendszeres kifejtését akarta adni. Csak 
problémajelző és megoldáskísérleteket ter
jesztő jegyzeteket kívánt fűzni a témához, 
mégpedig a költői életmű egészének nemzet
ről gondolkodást és nemzeti érzelmeket 
tartalmazó csomópontjain. Célja az igény 
felkeltése arra, hogy a nacionalizmust a 
múlt általános és irodalomtörténeti vizsgá
lata történeti kategóriaként alkalmazza. Mi

vel a múlt produktumai — amint a szerző 
hangsúlyozza — mindig egy adott kor adott 
viszonyai közt fejezték ki „az igazságot", 
különböző történeti helyzetekben a naciona
lizmus össztársadalmi értéke — helyesebben: 
minősítése — is különböző. De egy költő 
nacionalizmusának elemzésekor még két 
másik tényező is figyelembe veendő: egy
felől az objektív képződményeket jelentő 
haza, nemzet stb. fogalmának szubjektív 
eleme a költészetben mindig felerősödik; 
másfelől a költészet művészileg hitelesen 
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őrizhet meg ideológiai értelemben túlhala
dott eszméket is. Éppen ezért az irodalom 
múltjának feldolgozásában — ez Pándi 
végső következtetése — a történetiség 
érvényesítésének és a művészi közeg értel
mezésének elválaszthatatlan egységet kell 
alkotniuk. A szerző Petőfi nacionalizmusá
nak nyomozásakor ezt a feltétlenül helyes-
lendő elvet igyekszik követni. 

Hogy milyen eredményességgel, annak 
pontos felmérését két körülmény nehezíti. 
Pándi nem vállalja a kérdés szisztematikus 
feldolgozását, így méltánytalanság lenne 
hiányolni olyan mozzanatokat, amelyek 
rendszeres kifejtés keretébe utalhatók. Abból 
következően viszont, hogy a munka önálló 
előadások sora, a tárgyalás folyamán időn
ként ugyanazon elemeknek különböző olda
lai és úgy kerülnek előtérbe, hogy súlyuk 
az összkép kialakításában nem egyértelműen 
meghatározott. 

Le kell azonban szögezni, hogy a kötet 
mégis messze több problémajelző és meg
oldásokat kínáló jegyzetek csokránál: Petőfi 
nemzettudata és nacionalizmusa fejlődésének 
egészét adja, annak lényeges összetevőit 
rajzolja meg. Mindezt egy sor mesteri 
elemzés útján. A költő műveinek és meg
nyilatkozásainak vallatásakor rendszerint tet
ten éri a lényeget, a kifejezés akár csak 
árnyalatnyi módosulása mögött is felfedezi 
a tartalmi változást. Nem egy eredményhez 
olyan vizsgálati módszerrel jut, amely szinte 
tankönyvbe kívánkozik. 

Pándi végigjárja olvasóival azt az utat, 
amelyen Petőfi művészileg megfogalmazott, 
nacionalista és nem nacionalista eszméket 
hordozó hazafisága másjellegű, népeket-nem-
zeteket egymáshoz közelítő, azok közös 
érdekeit tükröző eszmékkel került érzelmi
gondolati kapcsolatba. Az út elején, Petőfi 
pályakezdő költeményeiben a haza-élmény 
áll, amely a szülőföldnek, mint táj típusnak 
kiemelésében jelentkezik. E motívumnak 
felerősítését a szabadságfogalom hozzákap
csolásával szélesebb jelképpé emelése, majd 
olyan kiteljesedése követi, ahol a szülőföld — 
a nemzettéválás folyamatával párhuzamosan 
— már egy egész, hagyományoktól és bilincs
oldó várakozásoktól meghatározott közösség 
hazájává szélesedik. 

Petőfi a maga haza-élményét a kortól 
készen kapott nemzetfogalomba viszi bele. 
Ez nemcsak haza-fogalmának tágulását ered
ményezi, hanem a hagyományos nemzet
felfogással együttjáró, vagy ahhoz kapcsoló
dó nacionalista érzelmi és tudati elemek 
átvételét is. Sőt e nacionalista elemek 
egyike-másika, így a nosztalgikus múlt
idézés, vagy a nemzeti széthúzás kárhoztatá
sa, kivételes tehetsége folytán, éppen az ő 
verseiben nyernek legmagasabb rendű lírai 
kifejezést. Nemzettudatának 1844-ig jó

részt ismert, mások által megfogalmazott 
eszmék az alkatrészei, amelyek közül azon
ban a más nemzetek ellen irányuló indulat
ideológia még hiányzik. 

De már e kezdő szakasz alkotásaiban 
megfigyelhetők olyan motívumok, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül sejtetik, hogy 
nemzettudatának fejlődése társadalmilag 
polarizáló irányú: költészeti népiessége még 
1845 előtt kiteljesedik; a hagyományos 
nemzeteszmét is úgy tudja lírailag át
forrósítani, hogy kifejezésének új tónusa 
magának az eszmének kezd radikalizálódó 
értelmet kölcsönözni; felfogása fokozatosan 
politizálódik azáltal, hogy benne a közös
ségi érdekek és remények nyomulnak elő
térbe; végül, a nemzetegység hirdetése
féltése mellett megjelenik nála a nemzeten 
belül létező ellentétek tudata és vele a 
plebejus kötöttségű szenvedély, amely a 
plebejus tudatosságnak már beérte előtt 
differenciál a nemzeten belül. Mindezek, 
még ha csak moccanások formájában, ha 
csupán a konvención belül is, közvetve már 
Petőfi nemzettudatának oly fejlődési irá
nyát jelzik, amelyben az eszmerendszer 
némely nacionalista vonásait ugyan megőrző, 
másokat azonban megszűntető vagy át
minősítő plebejus patriotizmus, illetőleg 
forradalmi demokratizmus teremtődik meg. 

A módosulás jelei 1844 végétől sűrűsöd
nek, mintegy reakcióként a lezajlott diéta 
eredménytelenségére. Ekkor jelenik meg 
Petőfi költészetében a magyarság elmarasz
talása az elkorcsosulás és önzés miatt, 
válik gyakoribbá és nyomatékosabbá a 
nemzet-fogalom, Nemzeten Petőfi immár a 
népet is érti, aggodalma a valóságos közösség 
egészének szól, a jövőért is ezt az egészet 
teszi — természetességgel lépve túl a nemzet 
nemesi értelmezésén — történetileg fele
lőssé. Lírájában ugyanakkor mind jelen
tősebb helyet foglal el a világ-fogalom, 
a világról való gondolkodás. Sőt a „világ" 
a hagyományos haza-fogalmat kezdi egy
felől elhalványítani, másfelől viszont meg
újítani. Szabadság-fogalma pedig a függet
lenségi mellé fokozatosan társadalmi értel
met kap. A következő években azután — 
miközben az emberben-bízás motívuma erő
södik — sorra születnek a világméretű 
megváltást sürgető versek, amelynek leg
jobbjai egy tudatosan új, plebejus-demokrata 
haza-, illetőleg nemzetszemléletet reprezen
tálnak. 

A világszerűség kiterjedése, a plebejus 
hazaszemlélet izmosodása mellett és elle
nére azonban e periódus nem egy jelentős 
költeményében a hagyományos nacionalista 
elemek élénkülnek fel, vagyis a plebejus 
tudatosság beérése, a szellemi párhuzamos
ság az európai forradalmi-demokrata, sőt 
korai szocialisztikus eszmékkel nem szün-
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tették meg Petőfi pályáján automatikusan 
a nacionalista vonásokat. A polgári nemzetté 
válásért folyó küzdelem előrehaladtával ál
talában is erősödtek a nacionalista indulatok. 
A plebejus Petőfi kortársainál jóval messzebb
re jutott a radikális Bécs-ellenes független
ségi gondolat vállalásában, ez pedig szükség
szerűen fokozta fel verseiben a korban 
élő nemzeti szenvedélyeket és az olyan 
ideákat, mint például a hajdani dicsőség. 
Csakhogy nála a nagyhatalmi múlt idézésé
nek funkciója a magyarság egykori élet
képességét és tettkészségét hivatott hang
súlyozni, éppen az inaktív jelennel szemben, 
amelyet Petőfi egyidejűleg más, haladot
tabb népek példájával is cselekvésre akar 
serkenteni. Jellegzetesen nacionalista gesz
tust ügy tud tehát Petőfi a haza nem
nacionalista szeretetével és a demokratikus 
európai perspektívával összekapcsolni, hogy 
ez az adott helyzetben — a függetlenségi 
törekvés érzelmi hőfokának emelésével — 
összességében a magyar progresszió érdekeit 
tükrözi. Költőileg az ő verseiben nyilvánul
nak meg legjelentősebben a nacionalista 
motívumok, de legátfogóbb érvénnyel, leg
radikálisabb funkcióban az európai távlat 
is az ő költészetében bontakozik ki. 

A másik minőségi változás e pálya
szakaszon a nemzetegység felfogásában megy 
Petőfinél végbe. Korábban a nemzeten 
belüli ellentéteket a nemesi eszmélkedés 
szellemében ítélte el, a nemzeti egységet 
pedig közvetlen célnak minősítette. Foko
zatosan tudatosult azonban benne, hogy az 
egységnek társadalmilag objektíve létező 
ellentétek állják útját. A nemzettéválás 
folyamata nálunk, mivel a függetlenség 
kivívása történelmi feladat volt, továbbra 
is különös erővel állította előtérbe a nemzeti 
összefogás szükségességét. A nemzeti egység 
követelményének és a nemzetet megosztó 
ellentéteknek egyidejű létezése feszültséget 
teremtettek Petőfiben. E dilemma egyrészt 
bénította ugyan a költőt, másrészt viszont 
azt eredményezte, hogy a tényleges ellen
téteket annál zaklatottabban és felfokozot-
tabban fejezte ki verseiben, minél magasabb 
szintre emelkedett plebejus forradalmár ön
tudata. 

A közérdek, tehát a nemzeti egység 
hangoztatása ezekben az években is aktuális 
volt: polgári — és függetlenségi..— program 
maradt a feudális és a nekik kedvező erőkkel 
szemben, így néni vált időszerűtlenné a 
múlt és jelen feudalizmusának kritikája 
sem, Petőfi, miközben a középnemesi nacio
nalizmus érzelmi és tudati világától eljutott 
a plebejus forradalmiságig, ugyancsak meg
őrizte lírájában a feudalizmus bírálatát, 
Csakhogy e kritikában funkcióváltozás ment 
végbe: Petőfi a feudális anarchiával már 
nem a polgárosultsag állapotát szegezte 

szembe, hanem a haladásnak azt a vonalát, 
amely tartalmazta ugyan a polgári státuszt, 
de előbbre is mutatott annál. 

Mindez a nemzetegység felfogásának 
fokozatos módosulásával járt együtt. A 
hagyományos, a középnemesi polgárosulás-
hoz idomuló változat Petőfinél előbb át
színeződött, majd baloldali aspektusú diffe
renciálódással, plebejus konfrontációval pá
rosult, de magán a nemzeten belül. Nem a 
középnemesi polgárosulás nemzetegység ide
álja helyére lépett a plebejus forradalmiság 
újtartalmú, szabadságharcos igényeket is 
felölelő egységkívánalma, hanem a nemzeten 
belül — legkülönbféle változatokban — 
differenciáló szemlélet és szenvedély a feu
dális anarchia elítélésének gyakran hagyo
mányos hangszerelésű fenntartásával erő
södött meg fokról fokra. E differenciálódás 
értelme és lényege az volt, hogy a kirekesz
tettek oldaláról és részére igényelt nemcsak 
jogi, hanem annál többet jelentő felszabadu
lást. Mégpedig azért, illetőleg azért is, 
hogy bennük, tehát baloldalról teremtődjék 
bázis a nemzet egésze számára, mert a helyt
állni képes nemzeti egységnek az ő helyzetük 
változtatása a feltétele. 

A haza és nemzet fogalmának radikali-
zálódása ez; olyan plebejus szabadság
eszmény, amely a feudális pártoskodással 
a baloldalról szervezendő nemzeti össze
fogást állítja szembe. Nem osztatlan nép
uralom, hanem csak hatalommegosztás köve
telésével, de a nép nevében és olyan diktáló, 
majd később ultimátumszerű, plebejus han
gon, hogy az kimondatlanul is a forradalmi 
néphatalom társadalmának igenlését sejteti. 
Ugyanez az igény nyilvánul meg — más 
formában — azokban a költeményekben, 
amelyekben Petőfi a népek — köztük 
természetesen a magyar nép — világ
szabadságát az elnyomottak győzelmével 
teremteti meg. 

Petőfi tehát, túllépve a nacionalizmus 
liberális változatán is, plebejus-forradalmi 
nép-, nemzet- és emberiségszemléletet ala
kított ki. A nemzet fogalmába beemelte 
a népet, az így kiegészített nemzet társadalmi 
és politikai ellentéteit differenciáltságukban, 
demokrata tudatossággal és szenvedéllyel, 
egyszersmind új* típusú nemzetegység vágyá
val fejezte ki, amely baloldali feltételeket, 
távlataiban pedig polgári progressziót és 
nemzeti kereteket meghaladó célokat is 
tartalmazott. Hagyományos és új elemek 
kombinációjával teremtett Petőfi oly lírai 
közeget, amelyben a nemzetfelfogás radikális-
plebejus tendenciája annak ellenére érvé
nyesült, hogy a középnemesi és a plebejus 
nemzetértelmezés közt a fogalmi szétválás 
nem minden vonatkozásban ment végbe. 
De érvényesült a hagyományos elemeket 
ugyancsak őrző forradalmiságé is, noha a 
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demokratikus átalakulás bázisának: a füg
getlenségi egységnek történelem-parancsolta 
féltése miatt sem 1848 előtt, sem utána 
nem mondhatta ki lírájában gondolatainak 
teljességét. 

Nem mondhatta ki, de egy világméretű, 
a rosszak vereségével járó elrendezés látó-
mását kifejező költeményei jelzik, hogy a 
minden nyomort és elnyomást megszüntető 
társadalmi rendet tekintette a világbéke 
feltételének. Ezzel pedig közvetve a magyar 
forradalmi és függetlenségi törekvéseknek 
is teljes értékű költői programot adott. 
Nemzeti kötődését a világszabadság perspek
tívája nem lazította, világszabadság-vágyát 
viszont nemzeti öntudata nem gyengítette. 
A világszabadsághoz fűződő remény meg
fogalmazása nála nem jelentett túllépést a 
nemzeti lét jelenén és jövőjén, a nacionalista 
motívumokat se tűntette el lírájából. Sőt 
e motívumok 1848-ban egyenesen felerősöd
tek, hogy nyomatékot adjanak a nemzeti 
függetlenség progresszív igényének. De vele 
együtt erősödtek fel a világszabadság igen
lésére valló gondolatok és érzelmek is. 
Ekkor sem fordul el Petőfi az igazságos 
társadalom világperspektívájától, amelyben 
a nemzetek kapcsolata más lesz, mint 
korábban volt. A szabadságtörekvések kon
vergenciájának kiemelésében, a népek fel
szabadító harcának költői integrálásában, 
bár a nacionalizmus bizonyos vonásainak 
megőrzése mellett, a tendenciát tekintve 
benne volt a nacionalizmus alapjainak 
perspektivikus felszámolása is. 

Végeredményben Petőfi a plebejus radi
kalizmust, a patrióta szenvedélyt, a nemzeti 
eszmét, egynémely nacionalista elvet és 
a világszabadság ügyét egybefogva, össze
függő ügyként képviselte. A hazafiaskodó 
szájhősök és antimagyar agitátorok se 
taszították a féktelen nacionalizmus vagy 
a doktriner világszabadság oldalára; az 
ő uszításukra saját nép-, haza- és világképével 
válaszolt. Életműve történeti rokonságba 
került á társadalmi haladásért és nemzeti 
létért küzdő progresszív irányzatokkal,, de 
főleg a rajtuk túlmutató forradalmi-demok
rata, utópista-szocialista, kommunisztikus 
tendenciákkal, még akkor is, ha eszme
világa a nemzeti nyomaték mellett megőr
zött — a kor jellegéből következően — 
egyes nacionalista mozzanatokat is. E meg
őrzés azonban nem volt azonos a naciona
lizmus konzerválásával, hanem csak azt 
jelentette, hogy e mozzanatok is helyet 
kaptak egy olyan lírai koncepció kialakí
tásában, amely előkészítette a nacionalizmus 
meghaladását, sőt több vonatkozásban túl 
is lépett rajta. Petőfi magyarságának éppen 
az a jellegzetessége, hogy le nem küzdött 
nacionalista jegyekkel, azok ellenére volt 
képes felemelkedni a nacionalizmus le

gyűrésének eszmei magaslatára, költésze
tének pedig országokon átnyúló jelentősége, 
hogy esztétikailag szuverén magyar részese, 
egyszersmind gazdagítója lett a hazát és 
haladást összekapcsoló demokratikus euró
pai áramlatnak. 

Pándi mindezen következtetéseket már Pe
tőfi és a nemzetiségek viszonyának vizsgálata 
előtt levonja, noha munkájának nem kis 
részét e kérdésnek szenteli. Elemzését annak 
megállapításával kezdi, hogy 1848 júniusa 
előtt a hazai nemzetiségeket és a szomszéd
népeket nacionalista fölénnyel kirekesztő, 
lekicsinylő vagy éppen támadó és egyúttal 
meg is nevező költemény nem került ki 
Petőfi tollából. Csak aggodalmának, nehez
telésének adta velük szemben jelét egyik
másik korábbi versében, annak a támogatás
nak és segítségnek elmaradása miatt, ame
lyet szerinte a magyarság joggal várhatott 
volna tőlük, sőt e motívum nemzetiségieket 
korholó költeményeinek jellemző vonása 
lesz. A márciusi fordulat után a baloldal — 
és benne Petőfi — megnyilvánulásait elő
ször a magyarság és a nemzetiségek szabad
ságügyének közösségét hangsúlyozó érvelés 
jellemezte. Sőt Petőfi a következő hóna
pokban is, amikor pedig négy költeményében 
is nevén nevezve támadta a nemzetiségieket, 
egyidejűleg egy sor olyan akció mellett 
tett hitet, amelynek célja demokratikus 
tartalmú hídverés volt magyarok és nemzeti
ségek, illetőleg a szomszédnépek között. 

Kifejezetten nacionalista fűtöttségű, egy
idejűleg szupremácia-ideológiát idéző hangot 
Petőfi 1848 júniusában használ először, 
A nyári hónapokban tovább erősödik meg
nyilatkozásainak nemzetiségieket támadó éle, 
majd az őket meg is nevező négy verse 
közül az utolsóban, a szeptember végén 
keletkezett „Élet vagy halál !"-ban éri el 
csúcspontját nacionalista töltésű indulata. 

Mind a négy költemény, mégha eltérő 
intenzitással is, a nemzetiségeket naciona
lista módon becsmérli vagy éppenséggel 
fenyegeti. Pándi azonban ezekben is, e 
periódusban is észlel Petőfinél bizonyos 
tartózkodást a nemzetiségek és szomszéd
népek megnevezésében. Az e versekben 
jelentkező megvetés — mutat rá — nem 
ősök, hanem következmény: a költő haragját 
a szabadságvívmányokat fenyegető nemze
tiségi mozgalmak és a szabadságellenes 
irányzatok mozgatója, a Habsburg-hatalom 
váltotta ki. Az indulat forrása a magára-
hagyottság érzetéből, fakadt keserűség a 
forradalom nemzetiségi támogatásának el
maradása, vagy éppenséggel a magyar moz
galom hátbatámadása miatt. Petőfi indoka 
a forradalom féltése, célja; pedig az, hogy a 
nemzetiségi oldalról tornyosuló veszély kon
centrált felmutatásával egyrészt fokozza 
a baloldali nyomást a vezetésre, másrészt 
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a tömegeket agitálja a forradalom védel
mére. 

A magyar szupremácia önérzetének egy
idejű elhalkulását Petőfi költői világában 
Pándi ugyancsak bizonyítéknak tekinti 
arra, hogy nacionalista kitöréseinek szülője 
a veszélyérzet volt. Még a nemzetiségekre 
különös durvasággal, exaltáltan támadó 
„Élet vagy halál"-ban is oly logikát lát, 
hogy Petőfi a nemzetiségekhez és szomszéd
népekhez fűződő kapcsolatot a magyarság 
európai hatósugarú főfeladatának: a forra
dalom és a függetlenségi harc érdekeinek 
alárendelten fogja fel. így jut arra a követ
keztetésre, hogy Petőfi, noha különféle 
előítélet-foszlányok a nemzetiségek iránt 
az ő költői világán is átvonultak, tudatában 
pedig nem rajzolódott ki a nemzetiségi 
kérdés rendezésének megoldást hozó prog
ramja, még a legelkeseredettebb pillanatai
ban is a történelmi késnyszerűség logikája 
szerint fogalmazott. 

Szeptember után viszont többé nem 
születik Petőfinek olyan verse, amelyben 
a nemzetiségekre azokat néven nevezve 
rontana, vagy közvetlenül szítaná az érzel
meket ellenük. E változás nem pusztán 
terminológiai jelenség: értelme az, hogy 
Petőfi, aki a forradalom védelmében a 
forradalmi demokrata oppozíciójából előző
leg a nemzetiségi megmozdulások lírai 
visszhangjának felerősítését is fegyverül 
alkalmazta a kormány és a közvélemény 
felrázására, érvkészletéből most mellőzi e 
motívumot. Szeptember előtt is anyanyelvé
től függetlenül tekintett ellenségnek minden
kit, aki szembefordult a haza közérdekével, 
de most továbblép: az ellenségben csakis 
az ellenséget látja és támadja, annak nemze
tiségi hovatartozását azonban már nem. 

Történt mindez annak hatására, hogy a 
szeptemberi fordulat után főfeladattá a 
megváltozott vezetés támogatása lett, a 
problémakör pedig a katonai helyzet ala
kulása folytán elsősorban már nem elvi
elméleti, hanem nagyonis gyakorlati ügy
ként jelentkezett. Az új helyzet a bizalom 
potenciális megújulását is jelenthette a 
nemzetiségek vonatkozásában, az ellenfelek 
nemzetiségekre differenciált támadása vi
szont növelhette volna az ellenség táborát. 
Végül: Bem hadvezetői és politikai gyakor
lata, amely a nezetiségekkel demokratikus 
alapon történő megegyezés felé mutatott, 
a bepillantás az erdélyi osztályviszonyokba 
és az erdélyi sereg nemzetiségi összetétele 
ugyancsak közrejátszottak abban, hogy Pető
fi ne csak világperspektívába ágyazottan 
lássa a nemzeti-nemzetiségi kérdést igaz
ságos elrendezését, hanem a hozzá vezető 
utat is legalább érzékelje. 

Petőfit tehát - bár később is felbuk
kant nála a nemzetiségeket fenyegető mo-
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tívum — a gyakorlati tapasztalatok éppen 
a nemzetiségek és a szomszéd népek meg
ítélésében vezették el olyan lírai termino
lógiai korrekcióhoz, amely ideológiailag már 
a nacionalizmus korlátainak lebontását ké
szítette elő. Petőfi oly korban tudta magát 
függetleníteni a hisztérikus túlkompenzálás-
tól, amely kedvezett a rossz végletek felé 
taszító erőknek. A hazai folyamatokon 
kívülrekedés kockázata nélkül nem kerül
hette — nem is kerülte — ki a nacionalista 
érzelmi-gondolati zónákat, és ő sem volt 
képes a nemzetiségi problémát igazságosan 
és végleg megoldó koncepció kialakítására. 
De e koncepció elvi kiindulópontját költői 
világképe és jövő-igénye már tartalmazta: 
felfogását a nemzeti függetlenségi és a társa
dalmi radikalizmus együtt formálták, és 
a teljes szabadság hirdetésével a nemzetiségi 
kérdés majdani megoldásához is hozzájárult. 
Nagysága nem a nacionalizmus kikerülésében, 
hanem annak megfékezésében, átlényegítésé-
ben áll; e képessége pedig emberiségre tekintő 
aktív nemzeti tudatból és kiteljesedő plebejus 
forradalmiságból született. 

Pedig elvrendszerét 1848—49-ben pró
bára tette a körülmények változása. Költé
szete azonban minderre dinamikusan alkal
mazkodva válaszolt. A plebejus osztály
ösztön szerint a népi erőknek az urak detro-
nizálásával kellett volna kezdeniük, majd 
a külellenséggel már birtokon belül szembe
nézniük. E menetrendet azonban szükség
képpen megfordította az, hogy a császári 
had és szövetségesei támadása a magyar 
függetlenség ellen e függetlenség védelmét 
közvetlen népi érdekké is emelte, ezzel 
pedig érdekközösséget teremtett az egyéb
ként ellentétes vagy eltérő érdekű osztályok 
között. Létérdekké vált az össznemzeti 
mozgósítás. És Petőfi eleget tett a törté
nelem parancsának: 1848—49-es lírája a 
hadra kelt nemzet harci lelkiismerete, költé
szetében a nemzet feladatkörének elsősorban 
szabadságharcos vonatkozásait hangsúlyoz
za. 

Tudja viszont, hogy a tömegmozgósítás 
a plebejus igények sejtetése esetén lehet 
eredményesebb. A nép részvételét a nemzeti 
harcban és e harc győzelmét — plebejus 
társaival egyezően — különben is lépcsőnek 
tekintette a teljes népfelszabadulás felé. 
Ezért szabadságharcos költészetének jako
binus színezete van: a nemzeti ügy törté
nelmi atmoszférája és a trikolór lobogása 
mellett a nemzetté emelkedő, emelkedni 
akaró nép plebejus méltósága és a paraszt
kaszák villogása se hiányzik belőle; lírai 
agitációjában felmagasztosul a plebejus haza
szeretet és a nincstelenek honvédő etikája, 
de verseinek legalábbis egyrésze egyszer
smind a társadalmi helyzetváltoztatás plebe
jus igényét sugallja. 



E plebejus igény van benne az e perió
dusban végletes radikalizmussal telítődő 
királyellenes versekben is, amelyeknek célja 
az uralkodóhoz kapcsolt illúziók szétszag-
gatása és a tömeghangulat felszításával 
a politkai vezetés balra ösztökélése. Petőfi 
e vonatkozásban is plebejus pozícióból 
szemlélte és vállalta a nemzeti összefogás 
értelmét. Republikánus agitációja, illetőleg 
republikanizmusa, mint politikai célkitűzés 
fent ugyan szűkíthette a függetlenségi 
törekvések hazai bázisát, a nemzeti össze
fogás politikai súlyának, a nemzeti és társa
dalmi törekvések következetes értemezésé-
nek fokozására azonban, tehát arra, hogy 
egyrészt növelje a magyar ügy európai 
kapcsolat körét, másrészt a fent esetleg 
elveszített bázist a tömegeknél sokszorozva 
nyerje vissza, alkalmas volt. Petőfi 48—49-es 
költői műveletének mozgató lényege a maga
megőrzés és a szociális kiterjesztés, vagy 
másképpen fogalmazva: a magyar népi
nemzeti világ és a királyellenes forradalmi 
radikalizmus egyesítése olyan plebejus nem
zeti köztudattá, amely elvileg következetes. 
Petőfi érzelmi és gondolati világában a 
forradalmat megelőzően is egyszerre vannak 
jelen nacionalista és nacionalizmust meghala
dó vonások. Vállalja és követeli a nemzeti 
egységet, de kritikai pozícióból, és az egysé
gen belül rendezőelvül a saját plebejus
radikális álláspontját óhajtja elfogadtatni. 
E kettősség kifejeződése, hogy az elsatnyult 
jelent a hagyományokhoz igazodva, az 
ősök nagyságával példálózva bírálja és 
sarkallja cselekvésre, a fennhéjázó, önigazoló 
nemesi múltidézéstől viszont elhatárolja 
magát. 

1848 valósága azonban a múlt értelmezésé
ben is a függetlenségi kritériumot állította 
szükségképpen előtérbe. Szabadság és rabság 
közt vízválasztó elvnek Petőfi ugyancsak 
a — szociális feszültséggel egyre telítettebb 
— függetlenségi törekvést tekintette. Költé
szetében átmenetileg lehalkult a belső társa
dalmi ellentéteket boncolgató-hánytorgató 
hang, múltszemlélete viszont Rákóczinak 
és Martinovicsnak a nemzeti hagyomány
tudatba emelésével differenciálódott. A visz-
szanyúlás hozzájuk, a szabadság és elnyomás 
erőinek hangsúlyosabb elválasztása elkalmas 
volt arra, hogy a múltat és a 48-as jelent 
a nemzeti függetlenség fogalomkörében radi
kális, plebejus nyomatékú felfogásban kap
csolja össze. 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Petőfi 
óvakodott a maga forradalmi demokrata 
törekvését, s plebejus nemzeti felelősség
tudatot a nemesi hagyományidézéshez kötni. 
Egyes megfogalmazásai továbbra is őrizték 
a reformkori nacionalizmus elemeit, értel
mezésének egésze azonban túllépett rajtuk. 
Nemzeti egységeszméje plebejus aspektusú: 

a nemzeti harcot a szabadság, a harckövetelte 
áldozatot az egység feltételének minősíti 
az áldozat vállalására pedig a jövendő 
szabadság igényével és — bár ezt csak 
sejteti — feltétele mellett agitál. 

Szeptember után a minél szélesebb nem
zeti összefogás érdekében tovább erősíti 
a függetlenségi motívumokat, egyúttal hang
súlyosabbakká teszi azokat az elemeket, 
amelyeket a nemzeti ügy radikális értelme
zése diktált: a plebejus hazaszeretet pátoszát, 
a királyellenességet, a múlt differenciálását 
és a rabságkorszak kritkáját. Ezzel a nemzet
fogalom plebejus átértékelését kezdi meg a 
líra közegében. Az átalakítás lényege: a 
nemzeti tartalom felfokozása, egyidejűleg 
azonban a szociális igény és perspektíva 
belepréselése is a nemzeti öntudatba. 

Kockázatos művelet volt ez, mert egy
részt a mindennapok népi tudata még nem 
érte el a plebejus tudatosság színvonalát, 
másrészt távolítólag hathatott a progresszió 
nem-plebejus osztagaira. Más szemszögből 
nézve viszont mégis valóságos, 1848—49-en 
azonban már túlmutató, de a történelmi fősod-
rást jelző tendencia megragadását jelentette. 

A nemzetfogalom kezdődő átértékelésének 
plebejus jellegét Petőfi nem fogalmi közvet
lenséggel, hanem a hangulati közeg termé
szetével érzékelteti: költészetében jórészt 
nacionalista hangvételű sorok is a 48-as 
plebejus nemzeti etosz elemeivé minősülnek 
át. Alkotásai redukálva őrzik ugyan a 
hagyományos nacionalizmus nem egy voná
sát, de mivel a nemzeti egységeszmét már 
plebejus nézőpont alakítja ki, elkezdődött 
e nacionalizmus lényegének megszűntetése 
is. Ennek nem mond ellene a felszikrázó 
nemzeti büszkeség, mert az már nem pusztán 
hagyományos nemzeti önérzetből, hanem 
elsősorban a vállalt ügyért harcoló közösség 
azon jogos tudatából táplálkozik, amely 
a radikális plebejus neheztelését is tartal
mazza az e közösséget cserbenhagyó világgal 
szemben. 

Petőfi 1848—49-ben a forradalmi demok
rata öntudatával, az egészért érzett felelős
séggel azonosította magát a harcoió nemzet
tel, mégpedig annak a történelmi, világ
méretű tendenciának alapján, amely a 
valóságos hatalmi helyzet radikális meg
változtatásával bíztatott. Nála a „szabadság" 
jelentésköre a nemzeti függetlenség ígéretén 
túl a boldog élet teljességének reményét 
is átfogja. A líra közegének bonyolult 
értelmi-érzelmi szövevényében, közvetve 
vagy közvetlenül, érvényesíteni tudja a 
szociálisan átformált nemzeteszmét, amely 
a nemzeti követelések plebejus átminősí
tését, a nemzeti teendők plebejus meglátását 
és a nemzet emberiségszintű jövőjének 
óhaját egyaránt magában foglalja. 

Végeredményben Petőfi lírában reali-

121 



zálódó szemlélete a nemzeti történelem 
nacionalista hagyományokat is felölelő ábrá
zolásától a múlt kritikusabb megítéléséhez 
a nemzeti egység középnemesi értelmezésé
től a baloldali egységbontáson, majd egység
teremtésen át a világszabadság távlatába 
illeszkedő plebejus nemzeti felelősség teljes
ségéhez jutott el. A szabadságharc alatt 
nacionalista elemeket is mozgósító ingerült
séggel ítéli el a nemzetiségeket, de azután 
forradalmi fegyelemmel és magasabb rendező 
elvek alkalmazásával megszabadul a nemze
tiségek megközelítésének nacionalista termi
nológiájától. 

Fejlődése a nacionalizmus érvényesülé
sén, visszaszorításán, bizonyos pontokon 
kiküszöbölésén keresztül hatásának csök
kentéséig vezet. E csökkentés nem annyira 
a hatás szűkebb térre korlátozásának, mint 
azon megítélési szempontok mozgósításának 
eredménye, amelyek perspektivikusan a 
nacionalizmus felszámolását készítik elő. 
Petőfi magatartása az uralkodó eszmékkel 
szembefordulást, kisebbségi helyzet-vállalást 
jelentett, de része volt az az emberi erő
feszítés is, amely a költői képesség segít
ségével művészileg realizálta a nemzeti 
tudat átszerkesztését. 

A nacionalizmus részleges, fokozatos, 
vagy tendenciában mutatkozó leküzdése 
Petőfinél nem vezetett a nemzeti tudat és 
öntudat nullifikációjára, hanem egyfelől 
egyenesen ezek erősödésével, másfelől a 
plebejus-forradalmi demokrata öntudat ki
válásával ment végbe. 1848—49-i lírájában 
hangot kaptak nacoinalista motívumok is, 
egyidejűleg azonban a plebejus oldaláról 
már átformált nemzeti tudat fejeződött ki 
benne. Petőfi nagysága e vonatkozásban a 
nacionalizmusnak nem kiküszöbölésében, ha
nem korlátozásában és abban állt, hogy a 
korlátok közé fogott nacionalizmust a tár
sadalmi haladás és nemzeti függetlenség 
érdekeivel hangolta egybe. 

Ha jól értelmezem, ez Pándi gondolat
menete, a kérdésekhez több oldalról köze
lítő fejtegetéseinek summája. Egyes rész* 
leteket illetően felmerülhet a finomítás 
kívánalma. Néhol vitatható, hogy minden 
bizonyíték teljes értékű-e, amelyet felvonultat 
következtetéseihez, vagy hogy megállapít 
tásai időben attól a ponttól érvényesek-e 
a Petőfi-pályára, amelyet ő megjelöl. ( így 
például Petőfi néhány versét — Batthyány 
és Károlyi grófnék, Almaim, Világgyűlölet, 
Nagykárolyban, Hazaértem stb. — én nem 
sorolnám a balról történő lírai differen
ciálás akciói közé.) De sem az összkép 
helyessége, sem a fejlődésmenet ábrázolá
sának hitelessége nem kérdőjelezhető meg. 
E téren Pándi oly eredményekhez jutott, 
amelyekre a Petőfi-eszmevilág egészének 
megrajzolásakor nemcsak kell, hanem több 

mint vétek lenne nem építeni. Az adott 
kérdéskörben korántsem vizsgálati szem
pontokat adott, mint ahogy ő értékeli 
saját teljesítményét, hanem alapvető mun
kát végzett. 

Mi zavarja mégis időnként az olvasót, 
ha az elemzéseket a történész szemével 
követi? Két mozzanat, amelynek kimondá
sára a tanulmány igényessége jogosít fel. 
Az egyik az, hogy éppen a történetiség elve 
nem minden vonatkozásban, vagy nem kellő
en érvényesül bennük. A másik Petőfi 48-as na
cionalizmusának kissé tartózkodó megítélése. 

Pándi — kimondott szándékához követ
kezetesen — Petőfi elvrendszerét mindig 
mesterien viszonyítja a költő tegnapi eszme
világához, és bravúrral mutatja fel benne 
a sokszor még csak csírázó új elemeket. 
A történetiség azonban szembesítést követel 
a kor, a kortársak nacionalizmusával, egyál
talán ideológiájával is. És e téren hagy a 
munka kívánnivalókat maga után. Pándi 
egyik-másik Petőfi-motívum kapcsán le
szögezi ugyan, hogy az nem jöhetett volna 
létre a reformkori előzmények nélkül. Rá
mutat, hogy a negyvenes években többfajta 
nacionalizmus élt egymás mellett, sőt Petőfi 
gondolatvilágának számos összetevőjét egybe 
is veti egy-egy kortárs (Kölcsey, Vörösmarty, 
Széchenyi, Táncsics, Kossuth stb.) ugyan
azon kérdéskörre vagy részletre vonatkozó 
nézeteivel. A hasonlítást azonban korántsem 
minden ponton végzi el, nem minden motí
vum eredetét-előzményét deríti fel. Más 
esetekben Petőfi konkrét gondolatait csupán 
valamely, de nem mindig ugyanazon irány
zat, hanem hol a „rendi", hol a „liberális" 
nacionalizmus, hol a „középnemesi prog
resszió" általánosított eszmekörével méri 
össze. így azután Petőfi fejlődő-változó 
ideológiája egyes mozzanatainak bemutatása 
nem párosul azoknak a személyeknek vagy 
irányzatoknak konkrét megjelölésével, ame
lyek e mozzanatokkal azonos, vagy a hozzá
juk legközelebb álló eszmemotívumok kép
viselői. 

Mindez kettős következménnyel jár. Egy
részt Petőfi számos gondolata úgy tűnik 
fel, mintha nála jelentkeznék először, vagy 
egyedül az ő elvrendszerének lenne sajátja. 
Másrészt elhalványul Petőfi kapcsolata a 
magyar valóság teljességével, és vele együtt 
az is, hogy e társadalmi létet, politikát és 
politikai gondolkodást egykép jelentő való
ság milyen mértékben és csatornákon keresz
tül formálta az ő tudatvilágát. 

Egy ismertetés keretei nem adnak módot 
az e vonatkozásban kívánatos kiegészítések 
hiánytalan elvégzésére. Néhányat mégis 
legyen szabad jelezni közülük, mégpedig nem 
kronologikus rendben, miután jellegénél fogva 
a munka tárgyalásmenete se szigorúan az. 

A „Nekem nincs semmim, semmim e 
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hazában, s mégis egészen az övé vagyok" 
formula egy érintett vallomása ugyan, de 
valójában utólagos hozzászólás ahhoz a 
vitához, amely évekkel előbb zajlott le a 
liberálisok táborában arról, hogy a jogtalan 
és birtoktalan nép szeretheti-e a hazát, 
és amelyre a reformerek köréből is eltérő 
válaszok érkeztek. A „Haza csak ott van, 
hol jog is van" állítás a polgárivá alakuló 
liberalizmus balszárnyának számtalan vál
tozatban és jóval korábban hangoztatott 
jelszava volt, mint amikor Petőfi művészileg 
megfogalmazta. A liberalizmusnak nem egyes 
képviselői, hanem egész csoportjai Petőfinél 
előbb jutottak arra a felismerésre, hogy 
a küzdelem a jogtalanság-egyenlőtlenség 
ellen összefügg a hazához kapcsolódó tartal
mi-érzelmi viszonnyal. A múlt kritikájához 
is a liberalizmus balszárnya kezdett hozzá: 
a Pesti Hírlap már 1842-ben megrótta 
Nagy Lajost és Mátyást, előbbit mert dinasz
tikus érdekekből az ország belügyeit, utóbbit 
mert személyes becsvágyból a törökellenes 
országvédelmet hanyagolta el; Martinovicso
kat a polgári szabadság első vértanúinak 
minősítette, de marasztaló ítéletet mondott a 
nemesi ősökről is, akik semmit se tettek a 
mozdulatlanság ellen. 

Nemcsak Petőfi ostorozta a sablontól 
elütő hangon az absentistákat: a megye
gyűléseken is emelkedtek ellenük az övével 
azonos keményhangú kifakadások. Nem ő 
volt az első, aki a népet beemelte a nemzet 
fogalmába, hiszen Kossuth 1842-ben ki
mondta, hogy a nemzet nagyobb része maga 
a nép. Petőfi a nem egységes, a nemzeten 
belül létező ellentétek tudatát is a libera
lizmustól kapta készen, amelynek politikája 
többek közt éppen az ellentétek lehetséges 
tompítására irányult. E liberalizmus szabad
ság-fogalma is hordozott társadalmi tartal
mat a függetlenségi mellett. Annak a „döb
benetes igazság"-nak első kimondása, hogy 
a hazának a nép nélkül nem lesz védelmezője, 
ugyancsak nem Petőfi nevéhez fűződik. 
A gondolat, hogy a nép helyzetének változ
tatása a helytállni képes nemzeti egység 
feltétele, a liberalizmus érvkészletéhez is 
hozzátartozott. Az elmaradás ostorozása, 
a haladottabb európai nemzetekre hivatko
zás, tehát az európai látókörű hazafiság 
kimunkálása se teljesen Petőfi újdonsága: 
e motívum a liberalizmus főképviselőinek 
már a 40-es évek elejétől kedvenc agitációs 
eszköze volt. A munka dicsőítése, a bilincs
fogalom kettős értelmezése stb. ugyancsak 
megtalálhatók a liberalizmus eszmevilágában. 
Hogy a paraszt nemcsak búzát tud kaszálni, 
azt — Kossuth 1845 után írt cikkei rá 
a tanúk — a liberálisok legjobbjai is tudták 
és érzékelték. A Nép barátja megindításának 
gondolata, amelyhez Petőfi is csatlakozott, 
liberális fogantatású ötlet volt stb. 

• Petőfi mozdulatai közvetlenebbül függtek 
össze a magyar valóság egyes jelenségeivel, 
mint ahogy ezt Pándi elemzése láttatni 
engedi. 1844—45-től észlelhető kiábrándu
lásával Petőfi nem állt egyedül; a csalódott
ság — bár nem teljesen azonos okokból — 
a liberálisok egész sorát: Deákot, Eötvöst, 
Kossuthot (aki csalódását egyenesen Ki
ábrándulás címen írta meg!) is elfogta. 
(Egyébként most még Petőfi se a közép
nemesi progresszió programjából, hanem 
harcmodorának célszerűségéből ábrándult ki, 
noha ezt a későbbiekben a stratégiai célok 
kitágulásához vezetett el nála.) Aligha 
véletlen, hogy a világszerűség épp akkortájt 
jelenik meg Petőfi eszmerendszerében, ami
kor a haladás ügyéről a liberalizmus legjobb
jai is legalább birodalmi méretekben kezdtek 
gondolkodni. A zsarnokság és a népszabad
ság, a jók és a rosszak Petőfinél leegyszerűsít
ve alkalmazott kategorizálásának is megvan 
az előzménye a cári zsarnokságot a polgári 
szabadsággal ugyancsak vulgarizáltán szem
beszegező liberális felfogásban. Az még 
vizsgálandó, hogy az 1844-es törvényekkel 
formailag birtokon belülre került magyar 
nacionalizmus agresszivitásának lehalkulása 
játszott-e szerepet Petőfi nem-nacionalista 
magatartásában a nemzetiségek iránt. De 
az például kétségtelen, hogy a Kazinczy 
Gáborhoz írt vers „Kicsiny, kicsiny még a mi 
seregünk" fogalmazása — a gondolat erede
tére is utalva — Kossuth pártalakítást 
sürgető „Legyünk bár kicsiny sereg" fel
hívására rímel. A hasonló motívumegyezések 
száma folytatható. 

Mindez nem jelenti azt, hogy Petőfi 
tudatvilága — főleg kifejlődött formájában 
— egybemosható a liberalizmus eszmeköré
vel: a lényeget tekintve minőségi köztük a 
különbség. De azt igenis jelenti, hogy 
Petőfi egyfelől pályája első szakaszán eszme
ileg még mögötte maradt a liberális naciona
lizmus leghaladóbb irányzatainak, másfelől 
a maga minőségileg más világnézetét a 
valóság szinte minden rezdülésére jobban 
reagálva, abba a liberalizmus gondolati 
motívumaiból többet beleszerkesztve, indítást 
közülük számosabbtól kapva alakította ki, 
mint ahogy ezt a köztudat tartja számon. 
Nagysága egyebek mellett éppen abban 
áll, hogy — bár új mozzanatokat is bevonva 
— hagyományos építőelemek egész sorának 
szelektált felhasználásával tudott olyan esz
mevilágot építeni, amely valóban túllépés 
volt minden egykorú hazai ideológián. 

Ennek titka — és erről már Pándi is 
beszél — az, hogy a pálya egy adott, eszmé
lést jelentő pontjától önálló, társadalmi 
lététől meghatározott, még a legpolgárosul-
tabb nemesi liberalizmusétól is eltérő módon: 
kívülről, a nemzetbe ténylegesen még nem 
tartozó, de nemzetté lenni akaró kirekesz-



tettek helyzetéből közelített a nemzet és 
nemzetegység kérdéshez. A nemzettéválás 
érdekében vállalta az érdekegyesítés eszméjét 
és kitartott mellette, de nála az érdekegyesí
tés gondolatának uralkodóosztály és nép 
érdekei egyeztetését előtérbe állító liberális 
felfogása helyett a haza és a nép érdek
egységét jelentő oldala kapott hangsúlyt. 
A liberalizmus képviselői — bár időnként 
csalódva, reményvesztetten — ragaszkodtak 
az átalakulás osztályféltésből egyedül helyes
nek ítélt békés formájához, és csak legjobb-
jaik jutottak el addig, hogy a változtatások 
gyorsítása érdekében fontolóra vegyék: nyo
matékul ne vonjanak-e be a politikai 
harcba a nemességen kívülálló társadalmi 
erőket is. Petőfi viszont 1845-től egyaránt 
számolt a reformút sikerével is, sikertelen
ségével is, de mivel annak eredményessége 
felől időközben inkább a kétkedés erősödött 
benne, egyre tudatosabban készült az erő
szakos megoldásra: a forradalomra. Sőt e 
lehetőséget látomásai kitágították: zsar
nokok és elnyomottak összecsapása, amely
ben ő plebejus öntudattal az utóbbiak élén 
áll, egyetlen harccá olvadt bennük Össze. 
Petőfi elve: a nép érdeke, mégpedig ha megy, 
reformokkal is; ha pedig nem megy, akkor 
ugyancsak a nép érdekében habozás nélkül 
rálépni a forradalom útjára. A liberalizmusé 
viszont: a reformokkal egyszersmind el
oszlatni a forradalom veszélyét is. Ebben 
állt a forradalmi demokratizmus és a polgári 
liberalizmus egyik eszmei különbsége. A 
másik: az igenelt polgári átalakulás a liberá
lisok szemében a történelmi folyamatnak 
hosszú időre stabilizálódó szakasza, a forra
dalmi demokraták felfogásában pedig a 
népuralomhoz vezető szakadatlan fejlődés 
soron következő lépcsőfoka. 

Petőfi 48-as, nemzetiségekre sújtó nacio
nalizmusához csak néhány megjegyzést. 
Pándi leszögezi, hogy az e szempontból 
vizsgált versekből heves nacionalista indulat 
árad, munkája más helyén mégis úgy véli 
hogy Petőfi próbáló helyzetekben sem csú
szott a féktelen nacionalizmus álláspontjára. 
Azonban ne szépítsünk: e verseket, főleg az 
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„Élet vagy halál"-t, még az adott korhoz 
viszonyítva is kirívóan nacionalista hév 
fűti, és alkalmas arra, hogy mind az érin
tettek, mind az ellenük agitáltak tudatában 
súlyos eszmei torzulásokat segítsen elő. 

A nemzeti ébredés korában mind a ma
gyar, mind a nemzetiségi tömegeket aligha 
érdekelték a vezetőik közt folyó elméleti, 
például a politikai nemzet fogalmát illető 
viták. Annál fogékonyabbak voltak „A kása 
nem étel, a tót nem ember" kiszólásokhoz 
hasonló frappáns fogalmazások iránt. A 
tetű-minősítés, amely ráadásul nagyszerű 
művészi közegben jelent meg, hogyne égette 
volna hosszú időre szólóan a megsebzetteket, 
és tarthatta ébren mindkét oldalon a fel
korbácsolt nacionalista szenvedélyeket, fő
leg a tömegek körében, amelyek a vers 
egészének mondanivalóját korántsem a kései 
tudós antennáján át fogták fel. 

Ez a hozzáállás, ez a hangvétel igenis 
megbicsaklás Petőfi pályáján, egyfajta — 
bár rövidesen beforradó — repedés eszme
rendszerén. Magyarázhatja a helyzet szorító 
volta, a veszélyérzet, a magáramaradottság 
keserűsége, a forradalom féltése, sőt még a 
származás ellensúlyozásának ösztönös vágya 
is. Felmentést azonban e tényezők nem 
adhatnak reá. 

De ilyen formában nincs is szükség a 
felmentésre: Petőfi életművének egésze adja 
azt. Ennek fényénél válik egyértelművé, 
hogy világnézetének az e típusú nacionaliz
mus korántsem szerves része, hanem másod
lagos elem abban. Útját keresztező vak
ösvény csupán, amelyre a forradalmár 
demokrata átmenetileg rátévedt ugyan, de 
mihamar visszatalált az egyenes irányhoz. 

Pándi munkája kiváló példája annak, 
hogyan lehet és kell egy író eszemerendszeré-
nek, vagy világnézete meghatározott kérdés
körének alakulását lépésről lépésre felderí
teni. De tanulság arra is, hogy az eszmerend
szer helyének valódi, az összefüggések tel
jességét tükröző meghatározása az adott 
kor nemcsak irodalomtörténeti, hanem álta* 
jános történeti kivallatását is feltételezi. 

Varga János 


