SÖTÉR ISTVÁN

PETŐFI TÍPUS-ALKOTÓ MŰVÉSZETE A JÁNOS VITÉZ ELŐTT
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Petőfi első költői korszaka, a János vitéz létrejöttét megelőző korszak, nem részesült abban
a figyelemben és érdeklődésben, melyet pedig megérdemelne. Egy hatalmas költői életmű
létrejöttének, — és egy forradalmi
eszmeiség előzményeinek problémáit rejti magában ez a
korszak. E fiatal költőnek vannak máris hangjai, melyeknél szerencsésebbeket később
sem találhat, — néhány remeklése máris kész, érett művészként mutatja, — és akadnak
még tapogatódzó kísérletei is, melyeket majd fölényesen túlszárnyal később. És sokminden
hiányzik is Petőfi első korszakából: merészen és tisztán kimondott forradalmi eszmék, félre
érthetetlenül
megfogalmazott politikai-költői programm, — a 48-ban oly szenvedélyesen
vállalt népvezéri hivatás programmja. Patriotizmusa sem lelte még meg végső formáit, —
habár azt a lírai honfoglalást, a magyar földnek azt a »birtokbavételét«, mely »kibővül az ország
szeretetévé, a haza birtokbavételévé«, s melynek Révai József joggal tulajdonít oly rendkívüli
fontosságot (Marxizmus, népiesség, magyarság, II. kiadás, Budapest, 1948,360. 1.)—Petőfi már
ekkoriban végrehajtja. És vannak Petőfi e korszakának olyan teljesítményei, — különöskép
a népdal és a génre műfajában — melyeket felülmúlni később sem tud. Irodalomtörténetírásunk jogosan választja el ezt a korszakot a voltaképpeni »zsengék« szakaszától. A^ borozó és a
János vitéz közti korszakban Petőfi már nem holmi kísérletezőként áll előttünk, — hanem
érett költőként. iMindaz, amit később alkot, nem cáfolja, nem módosítja, — hanem kiegészíti,
gazdagítja a képet, melyet már ekkor nyerünk róla. Lehetetlen az 1842 áprilisától 1844 novem
beréig eltelő kor-szakaszt olymódon választani el Petőfi későbbi életművétől, hogy amannak
jellemző vonásait a későbbiekkel valamikép ellentétbe állítsuk. Lehetetlen »két« Petőfiről
beszélnünk, — anélkül, hogy a János vitéz létrejöttét érthetetlen és előzmény nélküli jelenség
nek ne mutassuk. Valójában A. borozótól egyenes út vezet a János vitézig.
János vitézt azért érezzük hősnek, mivel típus is, a felemelkedő nép típusa (Pándi P á l :
Petőfi János vitéze, Csillag, 1952. 4. 5. sz.) •— de ez a típus nem a semmiből születik meg.
Fővonásait már megteremti az 1842—4844 esztendők java termése. János vitéz alakja — amire
a következőkben rá akarunk mutatni — már lassacskán kirajzolódik ez évek népdalaiban
és genre-képeibem '
A János vitézt feltétlenül állomásnak kell éreznünk Petőfi pályáján, — s hasonló módon tagolják Petőfi életművét: a Felhők, a Julia-korszak költői termése, s 1848—49
versei is. Amikor most a Petőfi-életmű kezdetének kérdéseivel foglalkozunk, — egy olyan
költői magatartás jelenségei bukkannak elénk, melyek a 48-as Petőfire is jellemzőek. Mi
több, a 48-as Petőfit csak belőlük érthetjük meg.
Lehet-e tehát A borozó utáni korszak Petőfijét szembeállítanunk a János vitéz utáni
val? Lehet-e még ebben a korszakban is a költői tapogatódzás, az útkeresés olyan
jelenségeit látnunk, melyek bizonyos fenntartásokra késztethetnek? Teljességgel hiteles,
valódi, — vagy talán költőileg »eltúlzott«, »megjátszott« érzelmeket, kedély-állapotokat kell-e
kiolvasnunk e korszak költeményeiből? És azt a világot, melyet e költemények bemutatnak,
a típusokat, kiket felvonultatnak előttünk : egy nagyerejű, költői realizmus ábrázolási reme
keiként kell-e tekintenünk, — vagy pedig valami »dévaj«, »szerepjátszó« kedv alkotásaiként?
Hiba lenne, ha a könnyed és biztoskezű rögtönzés, a.merész ötlet, a röpke hangulat,
a kötődő játék, a patakzó líraiság szerepét el akarnók tagadni Petőfinek akár ebben, akár
bármely későbbi korszakában. De komolyan mérlegre kell vetnünk azokat a felfogásokat,
melyek Petőfi »kettősségét« emlegetik, szembeállítják az »igazi« Petőfit az »ál-Petőfivel«,
és éppen emiatt, a János vitéz előtti korszakot is, későbbi, »érettebb« korszakokkal.
Ez a törekvés, a Petőfi-mű egyrészének »pózként«, vagy »szerepjátszásként« emlegetése)
a »különc« Petőfire való emlékezéssel karöltve, végigvonul csaknem az egész Petőfi-irodalmon'
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Ott rejlik Gyulainál (Petőfi Sándor és lyrai költészetünk), aki habár óvatosan, tapintatosan,
de elválasztja a »politikai s társadalmi viszonyok fájdalmától« lelkesülő' Petőfit, attól a költő
től, aki »mereng a csárda romjain, vigad bor mellett, czigányzenével«... (Kritikai dolgoza
tok, 1854—1861, Budapest, 1908. 53. 1.) Világosabban bukkan fel a »két Petőfi« gondolata
Salamon Ferencnél: »Petőfi, a szenvedélyes, haragos Petőfi, aminőnek sokszor hetvenkedve
mutatja magát, tulajdonkép az enyelgés, a szelídebb humor és a legtökéletesebb lelki nyuga
lom és csend valódi költője, nem pedig a nagy szenvedélyeké«. (Irodalmi tanulmányok, I. k.
Budapest, 1889.199. 1.) Ugyanakkor Erdélyi János is hajlik arra, hogy Petőfi első korszakának
műveiben »semmi oly rendkívül nagy« dolgot, rejtélyt vagy tartalmat, hanem »csak végtele
nül könnyű« kecsét lásson (Pályák és pálmák, Budapest, 1886. 349. 1.) Ugyanő inkább elfo
gadja és indokolja, semmint kétségbevonja a »különc« Petőfi legendáját (u. o. 337. L) Viszont
Vajda János ezt a legendát világosan és erélyesen cáfolja : »Pedig nem volt különc, mint ez a
felfogás a számos/ azóta sokak által összehordott aprólékos adalékok után szinte közhiszemmé
vált. Különcnek tűnhetett föl azok előtt, akik a közönségestől, az uralkodó szokásoktól elütő
némely tényének okait nem ismerték. Mert különc bizonnyal csak az , aki valamely, 'a rendes
józan ítélet előtt indokolhatlan cselekményben tetszeleg njagának«. (Összes Művei, Budapest,
é. n. 1540. 1.).
A »kétféle« Petó'fi elvét legkövetkezetesebben, legtöbb bizonyító igénnyel Horváth
János Petőfi-monográfiája fejti ki. Fejtegetéseinek egy jelentős része épp A borozó és a János
vitéz közti korszakra támaszkodik. Horváth János monográfiáját korábbi irodalomtörténet
írásunk egyik legfontosabb művének tekinthetjük. E monográfia elemzései, finom megfigye
lései, gazdag és árnyalt fejló'désrajza, nemkülönben stílusának, nyelvének művészi foka :
maradandó értéket jelentenek. De épp a »szerepjátszás« elméletének egyébként is sokat fir
tatott kérdésében vitába kell vele szállnunk, — és Petőfi első korszakának értelmezését más
féle úton kell megkísérelnünk, mint ő tette. Ez a tanulmány csak szerény kísérlet lehet az
önmagában is monografikus természetű feladat majdani megvalósítására."
Horváth János képe, melyet a »zsengék« korszakáról nyújt, úgy érezzük, változat
lanul fennálló. A »hagyomány sodrában« elinduló Petőfi, a kor »közlírájának« sugallata, a
»stíl-örökség« szerepe első műveiben, — továbbá azok a folyamatok, melyeket ő az »egyénítő
élmény« jelentkezésének tekint, —• nemkülönben a »művészi épség ösztöne«, vagyis az átdol
gozások tanulságai, a dalforma kialakulásának, a tömörségre, plaszticitásra törekvésnek pél
dái : mindez a monográfia olyan eredményei közé tartozik, melyeket véglegeseknek vélhetünk.
A »szerepjátszás« elmélete azonban egyáltalán nem segít hozzá az első korszak meg
értéséhez, — sőt, ennek jelenségei körül zavart, homályt támaszt. Ez az elmélet elsősorban
bizonyos költemények, sorok, hangulatok minősítésében, értelmezésében támadható meg.
Maguk az érvek azonban, melyekkel a »szerepjátszás« elméletét Horváth János alátámasztja,
— olyan további kérdéseket hoznak felszínre, melyekre a monográfia nem ad feleletet. Pedig
talán épp ezek a kérdések vezethetnek el Petőfi e korszakának helyesebb értelmezéséhez.
Horváth János nagy fontosságot tulajdonít Petőfi »szereplő« hajlamának : »Ez a nyil
vánosság előtt cselekvő,' szereplő hajlam: lyrai egyéniségének . legáltalánosabban jellemző
«bélyege, mely attól a perctől kezdve, mihelyt saját hangját csak próbálgatja is, egészen forra
dalomkori költészetéig, tehát az utolsó percig, folyvást szembe tűnik« (Petőfi Sándor, II. kiad.
Budapest, 1926. 30. 1.) Könnyű lenne erre a megállapításra azzal felelnie valakinek, hogy —
minden költőben, még a leginkább visszahúzódóban is megvan a szereplés hajlama, mihelyt
művét nyilvánosságra bocsájtja. De az is kétségtelen, hogy pl. Arany Jánoshoz képest Petőfi
nél a szereplő hajlamnak sajátosabb mértékét, módját lelhetjük föl. Horváth Jánosnak azok
a fejtegetései, melyek Petó'fi »typus-idomító« művészetéről szólnak — különös figyelmet
érdemelnének épp most, amikor a típus-alkotás kérdéseivel irodalomtudományunk behatób
ban készül foglalkozni. De Petó'fi típus-teremtő művészetét aligha lehet oly mértékben hozni
kapcsolatba a nyilvánosság »előtt való forgolódással«, vagy bárminő »pajtási kör« sugalló
hatásával, mint Horváth János teszi. (U. o, 35. 1.) Márpedig a Petőfi-monográfia az »ál-Pető
fit« épp a nyilvánosság előtti szereplés hajlamából származtatja: »Lyrai,jönarcképe pedig
annál szívesebben távolodik el az igazitól, annál dévajabb szeszéllyel stilizálja magát 'álPetőfivé', mennél jobban belekerül, s beletalálja magát a folytonos nyilvánosság légkörébe«.
De vájjon valóban távolodik-e Petó'fi az ő »igazi« énjétől, amikor »szívesen játssza a volt
bakát, a színészt,a kalandos múltú, szabad életelvű embert«? (u. o. 37. és 35. 1.) Vájjon lehet-e
oly éles határvonalat húznunk a népdalok, a genre-képek — és az »igazi« Petőfi műveiként
tekintett szülőföld-haza témájú költemények közé, mint Horváth Jánosnál láthatjuk? Ezekre
a kérdésekre később próbálunk válaszolni.
Horváth János könyvében a »lírai hős« kérdésének érdekes változatai bukkannak föl,
pl. amikor azokról a versekről szól, melyekben »homályban marad a költemény igazi alanya«
(u. o. 41. 1.), — ugyanakkor azonban a szerepjátszás' egy másik okának azt látja, hogy »a
költő lyrai ösztöne ...élmények nélkül is igyekszik megnyilatkozni, ha egyébként nem, x a
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kségérzet őszinte vallomásaként« (u. o. 43. 1.) Horváth János ezt a megállapítást az első
-szak bizonyos szerelmes verseire érti, — de vájjon lehet-e a szerelemvágyat magát is —•
ményhiányként« tekintenünk? Ugyanígy, az »önmagát cselekvő, vagy passiv végletbe túlzó,
^általánosabb életérzés« mögött is lehet-e a »megfelelő arányú élmény-indok« hiányát érezink? (u. o. 43.1.) Lehet-e »felszínes lyraiságról« beszélnünk az olyan költeményeknél, aminő'
i. a Deákpályám? (u. o. 48. 1.) Egyet lehet-e értenünk a Szobámban zárósorának olyan értel
mezésével, hogy azt a mezőn szóra kínálkozó hitelezőm rím inspirálta volna? (u. o. 52. 1.) Szajoríthatnók e kérdéseket, de hisz azok amugyis ugyanegy közös problémába torkollnak :
miféle költői magatartás jellemzi Petőfit a János vitéz előtti korszakban? Horváth János e
kérdésre a »lyrai szerepjátszás« feleletét adja : »Egy cselekvő hajlamú, érvényesülést és öniga
zolást a nyilvános szereplés visszhangjában kereső egyéniség, melyet költői oldaláról genretehetség és a művészi épség ős-ösztöne jellemez, életviszonyaitól is befolyásolva, a lyrai sze
repjátszásban — dalszerű önarckép, genrekép, népdal, egyénített tájkép, naiv elbeszélés,
stiltréfa — találja meg a maga természetes megnyilatkozását« (u. o. 124.1.).
Horváth János éles szemmel figyel föl azokra az okokra, melyek Petőfit Csokonaihoz
közelítették (u. o. 34.1.), — ahhoz a költőhöz, akinek »képe mintegy biztató példaként jelen
hetett meg neki«. De mire bíztatta Csokonai példája Petőfit?... Miben nyújtott számára ösz
tönzést és támogatást ez a példa?... A »lyrai szerepjátszás« elmélete ezt éppoly kevéssé magya
rázhatja meg, mint azt, amiért Petőfi rokonnak érezte Heine vagy Béranger költészetét is«
»Szerepet« elvégre tanulhatott volna Thomas Moore-tól éppúgy, mint Byron-tói. Petőfi első
korszakának témáit és lírai hangnemét külső hatásokból még nem lehet megértenünk, — akár
költői példaképek követéséről, akár a »nagy nyilvánosság« ihlet-sarjasztó hatásáról legyen is
szó (u. o. 37. 1.). Horváth János monográfiájának azok a fejtegetései, melyek az »igazi« és az
»ál-Petőfi« viszonvát mutatják be, számos bonyolult folyamatra hívják fel figyelmünket, s
nem egy helyen Petőfi költőiségének, hatásának mindmáig érvényes magyarázatát nyújt
ják. Maga a »szerepjátszási« elmélet azonban épp ott hagy bennünket kielégítetlenül, ahol
azt. a gyökeresen újat kívánja vele megmagyarázni Horváth János, amit Petőfi már az 1842—
44-es esztendőkben hozott. Ebből az elméletből csak az következhetik, hogy a »szerepjátszók
nak« minősülő költemények legalábbis egyrésze — alacsonyabbrendű azoknál, melyekben
Horváth János az »igazi« Petőfi hangját ismeri föl.
Hogy ez a felfogás valamennyire gyökeret vert irodalmi közvéleményünkben, arra még
Illyés Gyula kitűnő Petőfi-könyve is példákkal szolgálhat. Illyés ironikus, megbocsájtó mosolylyal emlegeti-az 1844-es nyarat, melynek versei »az uborkaszezont képviselik« (Petőfi, III.
kiad. Budapest, 1945. 85. í.), — s melynek »hányaveti« modorát Petőfi őszre »szerencsésen«
levetkezi, sutba vágva az »álnépies kacabajkát« (u. o. 87. 1.) stb. Illyés azonban nem veszi
észre, hogy Petőfi a Honfidalt — melyből őmaga a »nagy versek szerencsés rázendítését«
jogosan hallja — már 1844 januárjában megírta, Debrecenben. S ami még fontosabb : Az
Alföldet az említett nyáron írja meg (július) — vagyis, az »álnépies kacabajka« tőszomszéd
ságában, s a »hányavetinek« tekintett Kedves vendégekkel csaknem egy időben. Ezek a tények
egymagukban is cáfolják azt a hiedelmet, hogy Petőfinél a kihívóbb, látszatra cinikus modor,
csak afféle »eltévelyedés«, melyből mihamar megleli a »helyes utat«. Petőfi még 1844 nyarán
sem a Pesti Divatlap ösztönzésére viselkedik »meghökkentően«, — illetve, »kihívó« költemé
nyeit is ugyanaz az igény, ugyanaz az indulat íratja vele, mint Az Alföldet.
Indokolt-e az 1842—44-es korszakon belül a szerepjátszás elméletéből következő meg
bontás, — indokolt-e a korszak akár egy részének is hűvösebb mérlegelése? Vagy elképzel
hető-e, hogy az egyes költemények tagadhatatlan szintkülömbsége ellenére is, ezt a korszakot
teljes egységben, s egyazon költői magatartás jegyében láthassuk?
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A Petőfi ellen felocsúdó kortársi kritika, mely a kezdetben juttatott elismerés után a
becsmérlések áradatát zúdítja a költőre : egymagában is rávezethet bennünket Petőfi költői
magatartásának lényeges elemeire. Mindaz, ami miatt ez a kritika annyira feldühödött, —
valóban, az a lényeges új volt, amit Petőfi hozott. A becsmérlések torzító tükréből világosan
kiolvashatjuk azokat az ép és ragyogó jegyeket, melyek Petőfi első korszaka felett világítanak.
A megbotránkozott kritikusok »póriasságot«, durvaságot emlegetnek, szörnyülködnek a
káromkodások miatt, »lealjasultnak« mondják a költőt, »émelyednek« genre-képeitől, és azon
sopánkodnak, hogy »valamely művelt hölgy« — »illyen csárdások és erdei kóborok szájába
illő beszédeket kénytelen olvasni« (Szeberényi bírálata ; ld.: Endrődi Sándor: Petőfi napjai,
Budapest, 1911. 52. 1.). Petőfi valóban a csárdák és az országutak népének érzéseit, gondo
latait is megszólaltatja, — a népi, a plebejus világot állítja a kései reformkor Magyarországa
elé. És amikor ezt teszi, nem csupán hivatásához hű, nem csupán élményeit, élettapasztala7

tait önti költői formába, — de tudatosan, programmszerűen állást is foglal a hűbéri Magyar
ország szemlélete és ízlése ellen. A plebejus Petőfi nem alkalmazkodik az uralkodó osztályok
szokásaihoz, hagyományaihoz, — hanem tüntetően, csaknem kihívóan szembefordul velük.
Az 1842—44-es korszak Petőfije nem forradalmár még, — de máris : zendülő, lázadó plebejus.
Büszkesége, daca— éppúgy plebejus színezetűek, mint életmódja, kedélye, lelkiereje, jelleme.
A plebejus Petőfi nem ismer megalkuvást, nem hajlandó színlelésre. Valamennyi műve erről
vall, —• s ezt a vallomást a kritikusok igen hamar értik meg.
Petőfi plebejus-voltát, osztályhelyzetét, körülményeit kell figyelembe vennünk ahhoz,
hogy fellépését, — és fogadtatását megérthessük.
Petőfi majd csak a Felhők-korszak táján kezd hirdetni forradalmi eszméket. De fellé
pése, és egész, 1842—44-es korszaka : már a későbbi forradalmárral terhes. Petőfi A borozó
után, mindvégig, tudatosan keresi azokat a témákat, azt a hangnemet, melyek kifejezhetik
az ő szembenállását a hűbéri Magyarországgal.
Petőfi indulatai mélyén ezenkívül még lehetetlen fel nem ismernünk azoknak a nagyonis
valóságos szenvedélyeknek emlékeit, benyomásait, jellemformáló erejét, melyekben kóborlásai,
katonáskodása, hányattatásai során része volt.
A borozó utáni korszak Petőfijét csak ezeknek a mozzanatoknak figyelembevételével
érthetjük meg. Mi több, a szenvedések, melyek megedzették, még újabb próbákra teszik az
elkövetkező években. Élete továbbra is : szembeszegülés a sorscsapásokkal, — és ez a szembe
szegülés a plebejus dac újabb és újabb megmutatkozása is.
Horváth Jánosnak igaza van, amikor A borozó megjelentetését elhatározó, a későbbi
fejlődést is megszabó mozzanatnak látja Petőfi pályáján. De ebben a költeményben nem lehet
csak egy szokványos bordalt látni. Ez a költemény habár még igénytelen lírai eszközökkel,
de máris azt a költői magatartást fejezi ki, mely az egész 1842—44-es korszakon uralkodik.
És ez : szembeszállás a sorssal, dac, kitartás. A derű, a mámor, a hetykeség e korszak költe
ményeiben csaknem mindig a »sorsharag« komor motívumával párosultan jelennek meg.
Petőfi egy ellenséges világgal áll szemben, aszódi gondtalan diákságának elmulta óta. Ez a
szembenállása segíti hozzá ahhoz, hogy megtalálja igazi társát, — a népet, melyre szintén egy
ellenséges társadalmi rend súlyai nehezednek. A »sorsharag« motívumát később majd a »zsar
nokságé« váltja fel Petőfinél. Es ez a váltás — a Felhők-korszakban — a forradalmi eszmeiség
megérésének jele is. A mithoszi »sorsharag« — történelmi-politikai fogalomnak ad tehát
helyet, s kivetkőzik abból a névtelenségből, általánosságból, mely egyelőre még jellemzi.
Elég csak utalnunk Petőfi életkörülményeire, hogy beláthassuk : a »Sors, hatalmad
nevetem«, s más efféle kifakadások éppen nem szerepjátszásból születnek, — hanem nagyonis
hiteles, valóságos dacból, lázadásból, védekezésből. És amikor Petőfi a »zord világról« szól,
»Szívemet hol annyi kínnak Skorpiói szaggaták«, — ismét csak tévedés lenne pózra vagy fel
vett érzésre gyanakodnunk. A borozó lírai hitelét — Petőfi addigi élete, s akkori helyzete is
elégségesen fedezi.
Petőfi nagyszámú bordalában hasztalan keresnők azt az emelkedettséget, azt az elmél
kedő hangulatot, mely előzményeiket/mintáikat jellemzi. Plebejus életöröm szólal meg ben
nük népies hangnemben, — élmény-alapjuk, érzelmi tartalmuk pedig : ugyanaz a dac és láza
dás, mellyel a költő a »sorsharagnak«, vagy a zsarnokságnak, — tehát a hűbéri Magyarország
nak elleneszegül. Horváth János »túlzott fikciót« lát az ilyen költeményekben (i. m. 45. 1.),
mintha Petőfi »hajlandó lenne« mámorosságig menő borivónak mutatni magát a »vele járó
lyrai különösség... kedvéért.« Az ilyen bonyolult magyarázat helyett nem lehetne inkább
szószerint elfogadnunk maguknak a költeményeknek vallomását, — melyről a Petőfi-életrajz
ugyancsak kezeskedik?
A vidám, a hetyke, a kötekedő Petőfi arcképe mögött megfeledkeztünk a szenvedő
Petőfiről, — aki egyébként némi szemérmességgel húzódik is a bordalok hátterébe. Pedig
milyen félreérthetetlenül vall néha szenvedéseiről :
f
$ él az isién, s. tudni fogja, hogyha él:
Mit szenvedtem, s te bajtárs mit szenvedet,..
Őszintébb, igazabb sorokat később sem fog leírni. A szenvedés, a »sorsharag« motívu
mára azonban — első korszakában — válaszként mindig felcsendül a borozó vidámsága.
Szerepjátszás ez? Nem,— csak szembeszegülés. Kíméletlen harc rejlik e vidám költemények
mélyén, az életét, emberi méltóságát és büszkeségét oltalmazó ember küzdelme. Néha, midőn
a költemény hangulata a szélsőségesebb érzelmeket nem tűri meg, a fájdalom, a szenvedés
motívumára »egy szent öröm«, vagy a remény ellentéte felel. A Hazámban éppoly hitelesen
említi a tapasztalás »ürömét«, a »bút, a hosszú kínokat, Melyektől szívem oly gyakran dagadt« f
mint Az apostol Szilvesztere a maga kálváriáját. A Dunavecsén, 1842 októberében írott köite.
meny bormámor helyett az anyatej »mézének« ízével mossa el az ürömét. Petőfi még hason_
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latait is úgy választja ki, hogy azokban az élet keserűségének — és édességének ellentétes
érzetei fejeződjenek ki.
A sors ellen vívott harc, a létében fenyegetett ember lázadása, ellenszegülése ad sajátos
értelmet A bujdosó első két szakának is ; ezek jóval többet mondanak annál az érzelmes,
szerelmi történetnél, melyet bevezetnek.
v

Mit nekem hab ! mit nekem vész!
Én nem félem haragút,
Kebelemnek pusztaságit
Száz vihar rohanja át.

í

Rajta ! gyorsan evezőhöz,
Talpra, reszkető legény !
Bár toronnyá nő a hullám,
A túlpartra szállok én.
Ez a kép : Petőfi lelkiállapotának — és társadalmi helyzetének is kepe. Ez az indulat
az ő indulata is, mellyel a szabadság »túlpartja« felé tör. Petőfit nem »szerepjátszónak« érez
zük, — hanem igazi lázadónak, aki már magában hordozza a holnap forradalmárját.
Petőfit még Illyés is szemrehányással illeti, amiért »megtévesztő« képet festett magá
ról a közönségnek. Pedig a »duhaj Petőfi«, a »zöld parolis, sárga pitykés közlegény« minduntalan
felhívja a figyelmet árra, hogy vidámsága tudatos szembeszegülés a sorssal. A Felköszöntés
azért tanulságos példa erre, mivel itt a mámoros szavak mind az utolsó sor keserű vallomásáig :
a sebzett szivet álcázzák. A sorssal viaskodó Petőfi magatartását még világosabban fejezi ki
a Távolból; Horváth János ezt a művet Petőfi »komoly« költeményei közt tartja számon
(i. m. 38. 1.), — de az itt elmondott vallomás (».. .mióta járom a világot, Bolygó lábam száz
tövisre hágott«) azonos a bordalok kifejezte panasszal is. S3t, a nyomor titkolása (»Ah, ha tudná,
mily nyomorban élek, Megrepedne a szíve szegénynek«) ugyanazt a magatartást árulja el,
amit a »dévaj« költeményekben már megfigyelhettünk : Petőfi nem akarja, hogy szánakoz
zanak rajta, — illetve, ebben az esetben, hogy anyja aggódjék érte. Mintha a fenntartás nél
küli panasz a vereség bevallása is lenne : Petőfi hol mosolyt, hol túlhangos kacagást erőltet
magára, hogy eltakarja szenvedését. Ha akarjuk : »szerepjátszás« ez is, — de éppen nem játé
kos kedvből, sem pedig a nyilvánosság előtti komédiázás »ösztönéből«! Amit a kortársaki
felületes szeme tivornyázó jókedvnek lát, — az valójában : az említett plebejus dac és büsz
keség megmutatkozása.
De ez a dac és büszkeség sohasem egyezik bele a hazugságba. Éppen ezért fel kell arra
is figyelnünk, mily makacsul tér vissza Petőfi a szenvedés, a fájdalom témáihoz. Csaknem
valamennyi bor dalán fény és árnyék osztoznak. Sőt, vannak bordalok, melyekben a keserűség
túlteng a vidámságon, — ilyen pl. a Hej nekem már vigasztalást mi sem ad..., melynek strófa
egy éppen nem póz-szerű, éppen nem »világfájdalmas«, — de nagyonis valóságos kínoktól
tépett szivet tárnak elénk :
Úgysem tetszik ez a világ énnekem ;
Sok már, amit életemben szenvedtem,
Nagyon is sok e parányi életre !
Annyi baj közt kinek volna még kedve?
A népdali forma pattogó szilajsága szinte ellenemond az indulatok komorságának :
Én előttem ilyen élet nem élet,
Hol az ember de semmit sem remélhet,
Volna bár e pohár borban halálom,
Hogy lehetne bajaimtól megválnom !
A Felhők-korszak komorsága úgyszólván azonos ezzel a »bordali« szenvedéssel, —
csakhogy ott nem népies formába öltözik. De az ilyen kedélyállapotban 'éppoly kevéssé sza
bad pesszimizmust látnunk, mint a Felhők alaphangulatában. A »sorsharag« elleni viaskodás,
a fájdalmakkal szilajon dacolás, — íme a nagy lírai élmény, mely Petőfi első korszakának
középpontjában áll. A korszak különféle témáiban — a genre-képekben éppúgy, mint a nép
dalokban — ennek az élménynek különféle változatai és következményei tárulnak elénk. És
ehhez az élményhez semmi köze a »szerepjátszásnak«!
Petőfi első korszakát csak úgy érthetjük meg, ha mindig szemünk előtt tartjuk azt a
konfliktust, mely az ő plebejus sorsa, egyénisége, élete — és a hűbéri Magyarország viszonyai
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közt jön létre: Ez a konfliktus megsemmisítéssel fenyegeti Petőfit. Az összeütközések sebeit
nem csupán nyomorúságos életkörülményei, — de a kritika becsmérlései is minduntalan fel
tépik. Ez a konfliktus megváltozott módon, de végigvonul Petőfi egész életén. Ez újul ki a
Felhők-korszakban, — ez bukkan elébe Erdődön, amikor Júlia kezéért mintha az egész hűbéri
Magyarországgal kellene megvívnia, •— és ugyanez a konfliktus éleződik ki a forradalom ide
jén, a republikánus Petőfi és az egyezkedésre hajló Batthyány-kormány között. Ez a konfliktus
ejt rajta sebet Szabadszálláson is. »Sorsharag«, — »zsarnokság«, — »táblabírói Magyarország«,
— »a gyáva faj, a törpe lelkek«: ezek a változó témák, Petőfi harcának ezek az egymást váltó
célpontjai, valójában ugyanannak a konfliktusnak ellenoldalát jelentik. Kezdetben plebejus
daccal, kihívó életvidámsággal harcol ellenfele ellen, •—• később : plebejus forradalmisággal,
a népvezéri hivatás következetes vállalásával. Éppen ezért a »szerepjátszóknak« mondott
bordalokban, — csak éppúgy, mint a »honfoglaló« táj költeményekben, a népi életképekben,
vagy a János vitézben : a későbbi forradalmi költészet előzményeit kell látnunk.
A »sorsharag« motívumát, a csapások és szenvedések ellen dacosan fellépő kihívás témáit
az egész első korszakon végigkísérhetjük. Ez a motívum és ezek a témák mindig olyan helyeken
bukkannak föl, ahol a lírai »őszinteség« és hitelesség kérdéséhez kétely sem férhet. Lehet-e
póznak, játéknak éreznünk a rettenetes debreceni tél olyan vallomását, aminő az Élő halolt?
Nincs semmi, örömem,
Nincs semmi bánatom;
Érzelmim, vágyaim
Mind, mind elaltatom.
Ehhez a lelkiállapothoz vajmi, kevés köze lehet a »Karthauzi és a Byronizáló magyar
líra« hatásának, — ahogyan azt Horváth János véli, midőn kételkedik a költeményt záró
halálvágy őszinteségében (i. m. 44. I.). A sors, a szenvedések elleni védekezés egyetlenlehetőségét ebben a helyzetben : a költészet jelentette Petőfinek. A későbbiekben még vissza fogunk
térni erre a mozzanatra. Mert a költészet neki a védekezésen túl, nemsokára — a támadás
fegyverét is jelenti majd.
Szenvedéseinek mértéke teljesen tudatos Petőfi előtt. Ezt bizonyítják »visszatekintő«
költeményei is (pl. A leánykákhoz) ; ezekben mintegy újból szembefordul azokkal a csapások
kal, keserűségekkel, melyek ellenében helyét meg kellett állnia. Városi életének nélkülözései,
szűkös viszonyai továbbra is ugyanolyan ellenszegülést kell kiváltsanak belőle, mint a kóbor
évek nyomora (ld : Magány). Ez az ellenszegülés azonban most nem a bor- vagy népdalok
modorában szólal meg, — hanem a városi plebejus »akasztófahumorával.« A színfalak megett
tréfálkozó nyomorukat hetyke vidámsággal leplező szinészek modora ez, — »városiasabb«
modor. Ez a hangnem jellemzi a Gazdálkodási nézeteimet, s a Hozzát is, melyeken annyian
megbotránkoztak, — mivel nem vették észre, hogy Petőfi szorongattatásai továbbra is valósá
gosak, s szembeszegülő daca továbbra is töretlen. Az Egy telem Debrecenben csattanója (»Ez
ínségben csak az vígasztala, Hogy ennél nagyobb Ínségem is vala«) sem annyira hányaveti,
vagy éppen cinikus, mint inkább a megpróbáltatásokkal szembeni fölény kifejezése. Akár a
bordalok modorában, akár a nyomor felett tréfálkozó versek hangnemében, — de Petőfi
mindig e fölény kivívására, megtartására törekszik. Legkeserűbb sorait is épp ezért érezhetjük
mély optimizmusból fakadóknak.
Mintegy két hónappal pályájának első, nagy állomása, a János vitéz előtt, bizonyos
. öntudattal és büszkeséggel írhatja Tompának :
Hidd el, csodálkozni fogsz fölötte,
Hogy huszonkét éves ember ennyi
Bajon magát keresztültörhette,
S nem birta őt a baj sírba tenni.
Ezek a sorok összefoglalóan utalnak a szenvedés, a »sorsharag« témáira, melyek, lát
hattuk, végighúzódnak az 1842—44-es évek költői termésén. A higgadt, visszatekintő hang,
a tárgyilagos, megállapító modor azt sejttetik, hogy a költő a harcok egy szakaszát lezárult
nak, diadallal megvivottnak tekinti. Tudjuk, újabb megpróbáltatások várnak rá, de erején,
szilárdságán nem fognak ki.
A plebejus Petőfi merészen és kihivóan tör be a hűbéri Magyarország irodalmi életébe,
konfliktusba kerül ennek a Magyarországnak még mindig veszedelmes, pusztító erőivel.
Magatartása, mondanivalója gyökeresen, forradalmian új. Népiessége : »forradalmi népiesség«
(Révai József, i. m. 360.T.). Petőfi egyelőre még egyedül áll, nincs irodalmi, vagy politikai
tábora. (Később, a Felhők-korszakban emiatt kell is olyan mély válságot, — az egyelőre még
tábor nélküli vezér válságát átélnie). Amikor vállalja a fenti konfliktust: nem szerepet ját10

szik, —• hanem történelmi hivatást vállal. És vállalja a konfliktusból adódó sebeket, megpró
báltatásokat is. Az eddig felsorakoztatott példákkal azt.akartuk bizonyítani/hogy Petőfi
valami kihívó és dacos vidámságot, illetve kesernyés-gúnyos fölényt szegez szembe a meg
próbáltatásokkal, szenvedésekkel. Ez a helyzet a lírai mondanivaló bőséges és a magyar
irodalomban addig ismeretlen, új forrásait nyitja meg számára. Dacolás a »sorsharaggal«:
ime az első korszak középponti, lírai témája, —• a már jellemzett konfliktusból született téma.
A bordalok bármily szélsőséges vidámsága, a komor hangulatú költemények hasonlókép szél
sőséges keserűsége, és még az 1844 nyarán született gunyoros költemények is : ugyanannak
a középponti témának változatai. »Szerepjátszást« csak erőszakoltan kereshetünk bennük, —
de lehetetlen mögöttük észre nem vennünk Petőfi konfliktusát, mely a későbbiekben már
forradalmivá éleződik ki.
'
Miként függnek Össze e korszak egyéb alkotásai, — és különöskép a népdalok, a genreképek — ezzel a konfliktussal? Miként adódnak abból a költői magatartásból, melyet Petőfi
a hűbéri Magyarországgal való konfliktus nyomán alakított ki?
3
Petőfi olyan költői művet alakít ki már első korszakában, mely nemcsak hogy elüt
a hűbéri Magyarország irodalmi ízlésétől, konvencióitól, egész életszemléletétől, — de -élesen
ellent is mond ezeknek. Plebejus szembeszegülésének egyik módja : népiessége. De ugyanezt
a szembeszegülést fejezi ki szélsőséges romantikája is, mely a Tigris és hiénában, A hóhér
kötelében, legmagasabb fokon pedig Az apostolban szólal meg, — s mely annyira elüt Kölcsey,
Vörösmarty, Eötvös romantikájától. Népiesség és romantika Petőfinél nem egymással ellen
tétes jelenségek, hanem ugyanannak, a már jellemzett költői magatartásnak gyümölcsei.
A hűbéri Magyarországgal szembeszegülő Petőfi keresi az olyan témákat, melyek ezt a
szembeszegülést méginkább kidomborítják, merészen megmutatják. A »zsengék«, a tapogatódzás korszaka talán azért is oly rövid nála, mivel első mesterei, példaképei alig is segíthették
hozzá, hogy lázadó indulatait hatásosan kifejezze. Petőfi egy új, alig ismert világot kíván bemu
tatni, — népi, plebejus világot, — és ebben a törekvésében még Csokonai példája sem segítheti
kielégítő módon.
Gyulai és Salamon óta az irodalomtörténet nem egészen ok nélkül látja »idillinek«
a Petőfi bemutatta népi életet. Ha az olyan költeményekre gondolunk, mint a Téli világ,
mely »barátságos, meleg« szobából tart szemlét a külső világ népi-plebejus típusai felett, —
ha a Téli estéket olvassuk, melyeknek hangulatában a »jó szó« valóban »beszáll a szív köze
pébe«, s a meghitt meleget még otthonosabbá teszi az ablak alatt megvillanó lámpa, mellyel
valaki bevilágítja hazafelé vezető útját : az »idilli« jelzőt jogosultnak is érezhetjük.^ De az
ilyenfajta, harmonikus idilliség teljességgel hiányzik az első korszak népi-plebejus életképei
ből. Az a derűs és boldog összhang, mely később már körüllengi ezeket a képeket, — érintetlen
a dac, a lázadás, a konfliktus szellemétől. Megbékélt és mosolygó világ az, — mintha a János
vitéz Tündérországát helyezte volna át Petőfi a falusi mindennapokba. Igen, — de ennek a
békének szomszédságában ott találjuk a harcos, forradalmi verseket. A Téli esték ellenképe
és kiegészítője : A puszta télen, ez a tájképleplezte forradalmi jóslat.
Az első korszak népi-plebejus életképeit béke és összhang helyett valami szilaj, szélső
séges indulat jellemzi, — melyet ismét csak mesterkélt okoskodással lehetne »szerepjátszónak«
éreznünk. Gondoljunk mégis a Disznótorban szinte kiszámított, programmszerű merészségéré,
nyerseségére, — a hasonlatok szándékoltan kihívó trivialitására. Mennyire másféle hangulat
ez, mint a »téli estéké«, — s mennyire hangos a jókedv is, mely a kecskeméti Pálnapot meg
tetézi még a Dínomdánom és az Üresen áll már a kancsó,.. kurjongatásaival. De ez a programmszerűség és kiszámítottság mégsem Horváth János elméletét igazolja. Ebben a disznó
tori, pálnapi kedvben valójában az a plebejus lázadás mutatkozik meg, — mely később már
forradalmivá magasodik, s mintegy kivonul az életképből, a népdalból, hogy hasonnemű
formát a politikai-eszmei költeményekben találjon. Egyelőre, az első korszakban, a hűbéri
Magyarország ellen támadó plebejus dac és indulat különböző élet- és helyzetképekben fész
kel. A genre-kép és népdal egyelőre még »áttételes«, közvetett kifejezői annak a lázadásnak és
forradalmiságnak, mely később oly közvetlen erővel találja meg a maga kifejezését. Az első
korszak e műfajai tehát szintén a hűbéri Magyarországgal támadt konfliktusból adódnak.
A genre-kép és a népdal — melynek sajátosságait, törvényszerűségeit egyébként Horváth
János oly alaposan, s oly időtálló érvénnyel elemzi — a sorsharaggal csatázó költeményekkel
közös gyökérről fakadnak. A költői magatartás alapja bennük mit sem változott. Ez a költe
mény-csoport csak úgy, mint e korszak termésének java : a későbbi, forradalmi költészet
szerves előzménye, előkészítője.
Petőfi tehát programmszerűen nyúl a népi-plebejus életérzést, jókedvet kifejező
témákhoz. Figyeljünk föl arra is, hogy első korszakában félreérthetetlenül túlrajzolja, fel
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nagyítja ezt a jókedvet, ezt az életérzést. Ebben a felnagyításban is van valami kihívás és
dac. Mintha szántszándékkal akarná a Disznótorban hasonlataival a finnyás ízlés megbotrán
kozását kiváltani. Ha akarjuk, lehet »szerepjátszó« az Ebéd után, — de aligha hihető, hogy bár
miféle »pajtási kör«, vagy közönség-visszhang kedvéért. Ez a nagyonis tudatos durvaság
(»Kölyök, pipát i d e . . . Siess, a nagyapád!« stb.) olyasvalamit kíván kihangsúlyozni, ami a
reformkor irodalmában teljesen idegen. Petőfi makacsul és céltudatosan éreztetni kívánja a
maga másféleségét, modorbeli, szemléleti, érzésmódbeli különállását. Nem »fenegyerekeskedés«
ez, — hanem megint csak a harc, a szembenállás vállalása. Petőfi olyan költeményei is
(A XIX. század költői), melyeknek alkalomszerűségét eddig nem gyanítottuk : bizonyos
irodalmi polémiák alkalmán, azokra utalón születtek. A Disznótorban és az Ebéd után szintén
utalnak valamire, — arra a »felsőbb« világra, azokra a konvenciókra, illemekre, stb., melyek
kel Petőfi szüntelen harcban áll, melyekkel konfliktusa során oly szilajon összecsap. Ezeket
a költeményeket nem csupán a kecskeméti vagy dunavecsei élmények váltották ki, hanem a
hűbéri Magyarország ellenzett, megtámadni szándékolt valósága is.
De amikor a felnagyítás, az aláhúzás költői módszereire felfigyelünk, azt is észre kell
vennünk, hogy Petőfi bennük a típus-alkotás leghatásosabb módszereihez folyamodott.
A típus-alkotás igénye uralkodik Petőfi egész első korszakán. A népi-plebejus élet tipikus
érzéseit, indulatait, — tipikus alakjait kívánja megteremteni, és körébük feleleveníteni a tájat,
a környezetet is, melyben ezek a típusok élnek. A tájban is típust kíván kifejezni: annak a
népnek jellemét, típusát, mely e tájat lakja. Ahogyan érzelmeket, indulatokat nagyít, — úgy
nagyítja egyetemessé az alföldi tájat is, mint a nép leghívebb tükörképét. Még a Tisza is
típussá minősül át későbbi korszakában : békéje, majd gátatsöprő, forradalmi indulata —
a nép jellemének tipikus megszemélyesítéseként bontakozik ki előttünk.
Petőfi típus-alkotó művészetének egyik leghálásabb, csaknem önként adódó műfaja :
a genre-kép. De ez a műfaj nem a »szerepjátszás« egyik alkalma az ő számára, — hanem ismét
a hűbéri Magyarországgal való szembehelyezkedésé. Igaz, a bemutatott típusok nem éppen
»forradalmiak«, — de hisz Petőfi forradalmi tette egyelőre még nem is a forradalom hirdetésében,
hanem csak "a lenti világ bemutatásában, <— a -fenti világgal való szembeállításában állhat.
Genre-kép művészete, éppen, mivel típusokat teremt — erőteljesen realista művészet. Petőfi
genre-képéi a magyar realista művészet kialakulásában fontos állomást jelentenek. Sugalló
hatásuk kimutatható a fiatal Jókai prózájának egyrészében, — amiként a másik részben Petőfi
romantikájáé is. Jókai első esztendeinek olyan alkotásai, mint a Sonkolyi Gergely, vagy A ser
főző, nem jöhettek volna létre Petőfi genre-művészete nélkül. A genre-alakok, a genre-humor
jelenlétét Jókai egész írói pályáján megfigyelhetjük, — és igazi Petőfi-örökségként tarthatjuk
számon. Jókai eddig már elemzett anekdotái realizmusa mellett fel kell majd figyelnünk
genre-kép realizmusára is.
A másik nagy kortárs, akinek az életkép műfaját sugallja : Arany János. A genre-nál
azonban még hatékonyabbnak bizonyul annak a kisepikai művészetnek példája, mely ugyan
csak Petőfi művében tárul elénk. Petőfi kisepikájától egyenes út vezet Aranyéhoz, az 1848
körüli évek terméséhez. Ez pedig a körösi ballada-korszakot készíti elő, Petőfi és Arany élet
kép-, illetve kisepikai művészete között azonban szembeszökőek bizonyos különbségek.
A szegény jobbágyhoz hasonló életképet Petőfinél nem találunk ; de hiányzik még nála az
olyanféle paraszti, folklore-jellegű témakincs is, mely Arany szivéhez oly közel áll a Rózsa
és ibolyában. A János vitéz — népmese-volta ellenére — kevésbbé paraszti színezetű, mint a
Rózsa és ibolya; és ugyanakkor mégis : demokratikusabb. Azt se feledjük, hogy Petőfit -—
Arannyal ellentétben — a paraszt-ballada műfaja nem vonzza.
Azt kell-e hinnünk mindezek szerint, hogy Petőfi költészete az Aranyénál kevésbbé
»népi«?
Petőfi genre-képei — és népdalai — egy olyan világot fedeznek fel, melynek színtere
mintha már nem is a táblabírói Magyarország volna. Csak betyárai emlékeztetnek a vármegye
valóságára, — de Zöld Marcit alig érezhetjük rokonnak a megtört, szenvedő Violával. A Petőfi
megénekelte betyárok független, szabad emberek ; Zöld Marci a merész életerő teljében szá
guld a pusztán — »Mint a lobogó láng, kit elkapott a szél.« Ne tévesszen meg bennünket a
Fürdik a holdvilág mélázó haramjája, akiről Petőfi is megállapítja, hogy közönséges foszto
gató — »Ártatlan utasok nagy veszedelmére.« E költemény »hőse« éppoly kevéssé eszménye
Petőfinek, mint a nemes, akit deres helyett akasztófára kívánna húzatni. A »mélázó haramjatt*
— »erdő közepében« látjuk. De Zöld Marci másféie ember :
Nem kívánkozott ő Bakony erdeibe,
Oda csak a félénk tolvaj rejtezik be,
Bokrok közé búvik, onnan ugrik elő,
Ugy ragadja torkon, aki arra menő.
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Ne feledjük, Kukorica Jancsi rágyújtja a zsiványokra tanyájukat. Petőfitől idegen a
Táblás, a gyilkolás dicsőítése. De ugyancsak idegen a szánalom, — idegenek a »nemesi lelki
furdalás«, bármennyire is becsületes filantrópia könnyei. Az a nép, melyet életképeiben, nép
dalaiban Petőfi bemutat: szabad és töretlen, életerős és egész emberekből áll. Ez a nép már—
nemzet 1
Azt hihetjük-e, hogy Petőfi nem szerette a »szegény jobbágyot«, hogy nem őrizte
szívében »szomorú képét«, mint Arany, —•. hogy nem háborodott fel a »dölyfös úri« kocsisokon?
Ahogyan magát sem akarta soha szánalmasnak mutatni, még legnagyobb nyomorában sem :
úgy a népet sem akarta. Hitt abban, hogy a nép erősebb, emberibb, — érzőbb, melegebb
szívű a »felsőbb« osztályoknál. Ezt a meggyőződését büszkeséggel és szeretettel hirdette.
Nincs olyan műve, melyben szánalomért, sajnálatért könyörögne a nép számára. Még Zöld
Marcit sem siratja meg : ez nem illenék hőséhez. A »szegény jobbágy« képe bizonyos mérték
ben apellálás is, — a »nemesi lelkifurdalásra«, az igazságérzetre, stb. Petőfi azonban nem
apellál, hanem követel, — a nép nevében. Amikor azt mondja is : »még kér a nép.. .«.•— hangja
vészjósabb akár a »dicsőséges nagyurakra« mondott fenyegetésnél.
Az a nép, melyet Petőfi költészete bemutat: már kinőtt a hűbéri Magyarországból.
De, — kérdezhetné valaki — nem a »szegény jobbágy«-e a valóság? A szomorúan
felelő, megtört pór, elkopott ostorával, széles országúton andalogtában, tántorgó két kajla
sőréjével? Arany— némi iróniával életképnek mondja költeményét, — a »múltból«. Petőfi
nem épp a jövőről szól, nem valami »elképzelt«, »utópikus« népet mutat be. De típus-alkotó
művészete arra készteti, hogy mellőzzön bizonyos vonásokat, mellőzzön bizonyos embereket,
— így a »szegény jobbágyot« is. Nem áltatja magát, hogy a nép harc nélkül is megszerezheti
a szabadságot. Kukorica Jancsinak micsoda próbákat kell boldogságáért, szabadságáért
kiállnia! De abban, hogy Petőfi a »szegény jobbágy« helyett Kukorica Jancsit, vagy Zöld
Marcit választja hőséül,az épség és szabadság típusának igenlését kell felismernünk. A Petőfi
alkotta népi típus : a jövőt mutatja. A genre-képek népi alakjainak épsége, vonzereje, szabad
sága, derűje : jövőbe mutató vonások!
Ezek a genre-alakok talán kevésbbé is parasztiak, mint Aranyéi. Arany minél inkább
közeledik a parasztballadához (Tengerihántás, Vörös Rébék) a Petőfi alkotta típusoktól annál
messzebb kerül. Legközelebb Csongorádi Pista és Rózsa Sándor történetében, sőt, a Családi
körben, — vagyis : legkevésbbé balladai alkotásaiban —• érezzük őt Petőfihez. Arany néző
pontja sokkal inkább paraszti, mint Petőfié, — ezt a nézőpontot az Elveszett alkotmányban és
a Nagyidai cigányokban egyaránt felfedezhetjük. Petőfi viszont sokkal inkább nemzeti néző
pontról rajzolja meg tipusait. Nemcsak Kukorica Jancsi és Zöld Marci, — de még Ambrus
gazda és Büngözsdi Bandi is : nemzeti típusok.
Ezek a típusok, — habár látszólag nem képviselik a »szegény jobbágy« vádját a vár
megyei Magyarország ellen'— Petőfi forradalmi szerepének szülöttei. Létrejöttük éppúgy
összefügg Petőfi forradalmi konfliktusával, mint az Egy gondolat bánt engemet vagy a plebejus
dacnak és ellenszegülésnek első korszakbeli, lírai kifejezései. Petőfi ezeket a típusokat azért
vonultatja fel, hogy általuk is ellenemondjon a hűbéri Magyarországnak. Ez az ellenemondáé
a genre-képekben és népdalokban néha nagyonis közvetett módon történik. De akár az Érik
a gabona, akár a Hortobágyi kocsmárosné: egy másik világról adnak hírt, a nép világáról,
melyet gazdag és egyszerű érzések, derű és kedvesség, szabadság és emberiesség jellemez
nek. A népi-plebejus genre-alakokon a költői szeretet melegét érezzük, — a rtemesieken pedig
a forradalmán harag sütötte bélyeget. Az egyik éppúgy mint a másik, a pártosság folyománya,
— pártosságé, mely Petőfi típus-alkotó művészetét mindvégig jellemzi.
E genre-típusok egyrészének bemutatásában az uralkodó vonás a humor. Petőfi
humora, kedvessége, elbeszélésének üdesége, bája ugyancsak a másik világ valóságából táp
lálkozik. A derült, mosolygó hangulat, mely ezeken a genre-rajzokon csillog, rokon azzal az
összhanggal, mely Tündérországot is jellemzi. Petőfi genre-képéiben az emberi kapcsolatok
és viszonyok melegek és bensőségesek, egyszerűek és természetesek. Emiatt különbözik ez a
népi-plebejus világ a nemesitől. Petőfi ezt a különbözést, ezt a másféleséget kívánja érzékel
tetni velünk, — az életérzésnek azt az új féleségét, melynek jelentkezése, még forradalmi
irányzatosság nélkül is — forradalmi. Nem patriarkális már ez a világ, — nem a földesúr és a
jobbágy közti béke honol rajta. A nép, egymás között: ez a gyűjtőcím sommázhatná legjobban
össze a genre-képek bemutatta emberi viszonyokat.
Petőfi genre-képeiben a humor elsősorban mint formáló erő jelentkezik. A költő kedélye
kerekíti le a Furcsa történetet és a Szeged szeggel pompás, élénk kis jelenetét. A humor e genreképekben a tipikus vonások kiemelését szolgálja, vagyis a népi-plebejus világ bizakodó élet
szemléletének érzékeltetését. Az »öcsémuramat« leckéztető »bátyámuram«, -*• sőt, még a
körtetolvaj hátát kiporozó »szomszéd bácsi« kapcsolatából is a rosszakarat, a kajánság, —
általában a kiélezettség hiányzik. Mennyi bizalom az emberekben, mekkora szeretete az életHek, — helyesebben : a nép életének. Petőfi általában úgy nézi genre-alakjait, ahogyan a nép
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nézi egymást. Ambrus gazda képe mintha csak az egymás gyengéit nagyonis jól ismerő falu»
siak pletykáiból adódnék össze. A Furcsa történetnek hasonló alapját sejtjük, sőt, a Pá
mesternek és a János gazdának is. Abból a világból, melyet ilyen emberek népesítenek be,
melynek eseményei ennyire egyszerűek, légköre ennyire meghitt, — néz farkasszemet Petőfi
egy ellenséges, és számára mindvégig idegen világgal.
A humoros genre-kép néha a »sorsharaggal« dacolas megszólaltatója is : a Vándorélet
cigányai csak a széltől félnek, de ha az más vidékre hajt: »farba rúgnak minden földi bajt«...
Kétségtelen, kissé Lenau cigányainak rokonai ők, •— de Petőfi számára nem holmi életfilo
zófia tanulságait személyesítik meg, hisz nincs mit tanulnia tőlük, mint Lenaunak, — annak
az életnek részesei ők is, melyben Petőfi oly mélyen megmerült, s melynek emlékeit, élmé
nyeit most a nemzeti költészet forradalmi témáivá avatja. A genre-képek sorában még a
városi élet néhány kedves vagy mulatságos típusát is megtaláljuk (pl. Az öregúr, Pinty úrfi)
valamint a táblabírói Magyarország perifériájára szorult színészt (A tintásüveg), és költőt
(Csokonai), akit ugyancsak az életöröm, a szabad és független élet vidám bajnokának rajzol
meg. Ezek a genre-típusok nem egészen ismeretlenek már a magyar irodalomban : részben
Petőfi előtt, részben vele egyidejűen Szigligeti Ede'népszínműveiben is megjelennek a nyil
vánosság előtt, — hogy Vörösmarty még korábbi genre-portréit ne is említsük. Mégis, Petőfi
genre-alakjai különböznek a Szökött katona Zrinyi-kávéházi színében idétlenkedő paraziták
tól, a Két pisztoly kispolgáraitól, s általában, a népszínművek csikósaitól, falusi embereitől
stb. Petőfinél a népi-plebejus élet genre-típusai magasrendű eszmei tartalmat is kifejeznek:
a megújhodott nemzet, a szabad és erős nép eszméjét, — egy gazdagabb és igazibb életét,
melyet a »lenti« osztályok élnek. "
Petőfi egy-egy korszakában nagyobblélekzetű epikus művekkel találkozunk, melyek
nek sommázó jelentőségük van. A líra terén kibontakozott Petőfi-témákat időnként nagyobb
kompozíciók ismétlik meg, illetve foglalják össze. Az apostol lírai betétei mint-egy megismét
lik Petőfi forradalmi, republikánus-királyellenes, szerelmi stb. költészetének egész mondani
valóját. A Salgó, a Tündérálom a Felhők-korszak hangulatait foglalják össze ; és, mint látni
fogjuk, sommázást nyújt a János vitéz, valamint a Helység kalapácsa is. Ez utóbbi épp a genreképek alakjainak, típusainak gazdag, életerős vonásait fogja csokorra.
A helység kalapácsa alakjai: genre-alakok, vagyis ugyanolyan típusok, aminőkkel e
korszak életképeiben, kisepikai műveiben találkoztunk. Maga a helyzet, melyet a költemény
bemutat (kocsmai verekedés, és az azt megelőző, valamint követő bonyodalmak), ugyancsak
jellegzetes genre-helyzet. A későbbiekben még szólunk arról is, hogy ez a mű fontos állomás
Petőfi ars poeticájának kialakulásában, — mi több, maga is egy visszájára fordított ars
poetica. Az a humor, melynek jelentőségét a genre-képekben már láthattuk, itt még fontosabb
szerepet nyer. E humor nem utolsó sorban az elbeszélés stílusainak in-adekvát voltában
mutatkozik meg. Nyilvánvaló, hogy a genrehoz egyedül a realista előadásmód illik, — az a
költői realizmus, melyen Petőfi életképei megszólalnak. Amikor azonban A helység kalapácsá
nak genre-alakjait az ál-heroikus pátosz, vagy a dagályos szentimentalizmus stílusában
mutatja be a költő : a komikus hátast már eleve elérte. Fel kell figyelnünk arra is, hogy az
előadásmód persziflázs-jellege egyáltalán nem gátolja az ábrázolás plasztikusságát, realitását.
Harangláb, Fejenagy, Bagarja uram, vagy vitéz Csepü Palkó:
Petőfi csodálatos
ember-^ és jellemábrázoló művészetéről tanúskodnak. Elődeiket és rokonaikat Ambrus
gazdánál, vagy a bordalok hőseinél találhatjuk meg. Ami szatírái célzata van is a műnek,
az éppen nem ellenük irányul. Bármennyire komikusak is, ez a komikum éppúgy szere
tetet sugároz, mint a genre-képek meleg hangja. A komikum pedig, mely ebben a műben
patakzik, — a stílusötletek, a tréfák, a hasonlatok, a szándékosan elrajzolt metaforák komi
kuma nemcsak a humorista Petőfit mutatja meg, de új oldaláról a költői invenció, valamint a
kompozíció művészét is, aki a szándékosan, mulatságosan felduzzasztott történet arányait
mégis tisztán, világosan tudja kiformálni. Az elveszett alkotmánnyal összehasonlítva érzékel
hetjük csak A helység kalapácsának könnyedségét, minden körülményességtől ment bravurosságát, diákos szellemességét, sziporkázó ötletességét.
4
A Petőfi- ábrázolta-megformálta genre-viíág : eszmény is, — egy életforma eszménye.
De ebben az első korszakában Petőfi egy hős-eszményt is kialakít, hogylegtökéletesebb kifeje
zését majd János vitéz alakjában adhassa. Ez az eszmény ugyancsak nemzeti és népi esz
mény : az érzésmódnak, a jellemnek, az öntudatosságnak egy újtípusú eszménye. A népdalok
szolgálnak ez eszmény leghívebb kifejezési formájául.
Horváth János behatóan foglalkozik azokkal a mozzanatokkal, melyek Petőfi útját
a népdalhoz egyengették. A mezőberényi »lelkes jegyző«, Bonyhai Benjamin, Vachott Sándor
buzdításai, Finta Károly szerepe, Erdélyi János népdalgyüjtési mozgalma stb. (i. m. 62—68.
I.) mindezek a körülmények bőséges magyarázatot szolgáltatnak Petőfi népdal-termésének
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létrejöttéhez. E népdalok nyelvi, formai, szerkezeti sajátosságainak elemzésében ugyancsak
időtállónak bizonyul Horváth János munkája. Hasonlóképpen egyet kell értenünk csoportosí
tásával, mely szerint génre-dalokat, önarckép-dalokat és »személytelen« jellegű dalokat meg
különböztet. De a népdalokat éppoly kevéssé tudjuk a »szerepjátszás remekeinek« tekinteni,
mint a genre-képeket. Petőfi népdalköltészete ugyancsak a fentebb jellemzett konfliktusból
fakad, s típus-alkotó művészetének még erőteljesebb megnyilvánulása, mint a genre-kép.
Horváth János elemzését különösen azoknál a népdaloknál érezzük találónak, melyek
félreérthetetlenül genre-alakot jellemeznek, — mégpedig : belülről, valamely lírai érzelem
kitörés, helyesebben : benső monológ módján. Ez a benső monológ az első korszak idején kizá
rólag dal-formában jelenik meg. Petőfi később is szívesen folyamodik a monológhoz, — még
pedig a nem dalszerűhöz. Gondoljunk Az őrültre, melynek monológ-jellegét az irodalomtör
ténetírás már régóta kimutatta ; de Az apostol nagy lírai »betétei« is monológ-szerűek, a hős
lelkiállapotával motiváltak, s épp ezért mintegy folyamatában tárják fel Petőfi lírai ihletének
munkálását. A dalszerű génre, vagy ahogyan Horváth János nevezi: genre-dal elsősorban
a »lírai hős« kérdésére hívja fel figyelmünket. Petőfi ezekben a dalokban kétségtelenül olyan
típusokat jellemez, akikben lehetetlen az ő önarcképeit keresni. Mégis, ki kell kutatnunk,
miféle lírai köze van Petőfinek e genre-dalok típusaihoz, s az első személyben elmondott
önjellemzés, a dalbavitt típus lírai benső monológja mily mértékben jellemző magára a költőre
is? A »szerepjátszás vágyával« ezeket a népdalokat megmagyaráznunk lehetetlen. Azt sem
hihetjük, hogy Petőfi megannyi idegen típusba kívánt volna beleilleszkedni,— vagyis olyanokba,
akikhez semmiféle személyes köze nem volt. V. Nazarenko tanulmánya (Az úgynevezett üírai
hős«) a költői alkotás olyan törvényszerűségeire figyelmeztet bennünket, melyeket Petőfi
genre-dalai is hiánytalanul igazolnak : »A valódi líra szilárdan támaszkodik a költő valóságos
életének eseményeire, de sohasem szorítkozik csak erre az egy életre. Nem szorítkozik arra
elsősorban azért, mert az igazi költő saját életéből csak azt viszi bele verseibe, aminek álta
lános jelentősége van. Nem szorítkozik azért sem, mert az igazi költő sohasem képzeli magát
társadalmon kívül, a társadalmi kapcsolatokon, mozgalmakon, harcon kívül. Az igazi költő
e harcból, mely őt lelke mélyéig izgatja, költeményei tárgyául a közvetlenül átélt eseményeken
kívül olyan eseményeket is választ, melyekbe — ilyen vagy olyan okból — csak költői szavá
val tud beavatkozni. Az élet széleskörű ábrázolása a valódi költészet jellegzetessége, különös
élességgel jelentkezik abban, ahogyan a költő — mondhatnánk — 'kérdezés nélkül' a leírt
eseménybe beavatkozik«. (Irodalomtudományi Értesítő, 1953 december, 1059. 1.) Világos,
hogy Petőfi sem támaszkodik kizárólag a maga »valóságos életének eseményeire«, — világos,
hogy a genre-képekben és méginkább a genre-dalokban Petőfi »beleavatkozik« egy-egy típus
jellemébe, sorsába.
Kétségtelen, nem Petőfi a genre-dalok »lírai hőse«, — kétségtelen, nem
önmagát kívánja1 jellemezni a genre-tipusok benső monológjaival. Mégis, e típusok kiválasz
tásában, a hozzájuk közeledésben, a »beléjükavatkozásban« Petőfi mélyen lírai, sőt személyes
indítékoknak engedelmeskedik.
Említettük már, hogy Petőfit nem vonzza a balladai forma. Az olyan költemény,
mint a Farkaskaland, melynek értelme, cselekménye feltárulhatna előttünk pusztán a pár
beszéd szövegéből is : meggyőzhet bennünket arról, hogy Petőfi egyenest kerüli a balladai
megoldást. Erről tanúskodik a magyarázatul, helyzet-jellemzésül beillesztett 4. és 5. strófa.
Érdekes azonban, hogy népdalai, s különösen genre-dalai az »elhallgatás«, a »kihagyás« esz
közeivel élnek, — ezek a.dalok nem csupán »hősük« jellemét és sorsát elevenítik meg, de a
helyzetet is, melyben ez a dal-monológ elhangzik (kocsmai mulatozás, temető, aratás, koldu
lás stb.), s melyet a költemény mindig csak közvetett módon érzékeltet.
A genre-dalok helyzete, környezete mindig népi-plebejus jellegű, vagyis annak a világ
nak része, melyet a genre-képek céltudatosan elevenítenek meg s állítanak szembe a hűbéri
Magyarország világával. A népdal-forma, az »első személyben« előadott génre természetszerűen
közelebb hozza a típust a költőhöz, mint az objektív ábrázolást nyújtó életkép. A költő ha
nem is teljesen, — de bizonyos mértékben azonosul hősével. Petőfinél a személyes kapcsola
tot a genre-típusokkal láthattuk már az életképekben ; ugyanezt a kapcsolatot mutathatjuk
ki a genre-daloknál is. És ez a kapcsolat a rokonszenvvel, szeretettel bemutatott típusoknál
éppoly döntő, éppoly intenzív, mint az ellenkezéssel, szatírával bemutatottaknál. Nazarenko
megjegyzéseit a z úgynevezett »lírai hős« elméletéhez teljes mértékben alátámasztja Petőfi
viszonya pl. Ambrus gazdához vagy Pató Pálhoz. Nem holmi elvont, személytelen »lírai hős«
nézi rokonszenvvel, humorral az előbbit, s maró, szatírái haraggal az utóbbit : hanem Petőfi,
— az a Petőfi, akinek rokonszenve vagy haragja egyaránt tipikus, és az új, a fiatal Magyar
ország érzéseit, indulatait megszólaltató. Minél inkább személyes érzések, indulatok ezek, —
annál inkább tipikusak, annál jellemzőbbek az új, a fiatal Magyarországra."
Az első személyben, benső monológ-szerűén, vagy önjellemzésként előadott genrekép még akkor is a költő legszemélyesebb, leglíraibb álláspontját fejezheti ki, — ha a vele
szöges ellentétű álláspontot szólaltatja meg. Példának említhetjük Arany János A rablelkek
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című költeményét, mely szintén genre-kép, mégpedig: benső monológ-, illetve önjellemzé
formájában, —• de a genre-alakhoz éppen nem az együttérzés, hanem a megvetés vezette el
a költőt. Ez a költemény egyébként művészi és ötletes megoldással úgy adja a »rabiélek«
szájába a panasz, a siránkozás szavait, — hogy azok egyszersmind a költő vallotta eszme,
a forradalmi eszme dicsőítéseként hatnak. Ami a »rabiélek« számára keserv és fájdalom, — az a
költő és közönsége számára : öröm, dicsőség. »Ah! ez égő langözönhöz Gyenge szemünk nem
szokott«, — vagy : »itt a lég nyersebb, keményebb, A szellő fúvása metsz«, — vagy : »Mennyi
küzdés! mennyi munka! Éber álom, hosszú éj«... — ezek a felkiáltások a genre-helyzetben
a »rablélek« sopánkodásainak minősülnek, — de a költő és az ország szemléletében épp ellen
kező értelmük és értékük van. »Ami nektek keserv, — az nekünk öröm«, — ebben a mondat
ban foglalhatnék össze A rablelkek eszmei tartalmát.
Láthattuk, Petőfinél is előfordulnak olyan genre-képek, melyek nem a költő egyet
értését, együttérzését fejezik ki (ld. Fürdik a holdvilág...). De nem véletlen, hogy ilyen hely
zet a genre-daloknál, s általában, a népdaloknál nem fordulhat elő. A sokat vitatott A falu
ban utcahosszat... hőse nyilván nem Petőfi, — de a »sírva vigadó« legény magatartása mégis,
rokon az övével, — ez a magatartás épp az övéhez hasonló volta miatt válhatott lírai dalté
mává.
• • Húzd rá, cigány, siralmasan,
Hogy magamat kisírhassam.
De majd ott az ablak alatt
Húzzatok valami vígat.
Szembeszegülés a fájdalommal, a kapott seb dacos, büszke leplezése : ennyiben közös
e népdal a borozó költeményekkel, — s ugyanemiatt kapcsolódik is Petőfi konfliktusához, s e
konfliktusból eredett lázadó, kihívó magatartásához. A kihívásra, mely a »veszett fene«
idiotizmusában éppúgy megnyilvánul, mint a »falurossza« szerepével való ily lírai azonosu
lásban : a kortársak ugyancsak felhorkantak, s mi sem hunyhatunk szemet felette. »Szerep
játszásnak« tehát semmi köze ehhez a népdalhoz, — de annáftöbb a köze Petőfi költői maga
tartásának, melyet ő a hűbéri Magyarország ellenében alakított ki. Horváth János joggal
sorolja a genre-dalok közé Az én torkom álló malom... címűt, a Meredek a pincegádort, az
Ezrivel terem a fán a meggyet, A hegyoldalt venyigesor takarja címűt, valamint a Katona vagyok
ént is. Ezek a dalok típust elevenítenek meg, jellemeznek »belülről«, monológszerűen, vagy
lírai kifakadások módján, — és kétségtelen, hogy'Petőfi nem személyes hőse e daloknak. De
ha e dalok típusain végigtekintünk, lehetetlen észre nem vennünk, hogy Petőfinek ugyan
oly módon, s ugyanoly okok miatt van lírai köze hozzájuk, mint a »veszett fenét« emlegető
legényhez. Az »álló malom«, vagy a »meredek pincegádor« részegei egy éppen nem »szalonképes«
életörömöt fejeznek ki, s fennkölt, borközi gondolatok helyett egész genre-komikumos mivol
tukban is tiltakoznak bármiféle nyűg és életkényszer ellen, — a »sorsharag« ellen, ha még ez
csak feleségük »pergő rokkájával« látogatja is meg őket. Dacol még az Ezrivel terem... kissé
pipogya »hőse« is, amikor abba a részegségbe menekül, melyet a dal ki nem mond, csak éreztet.
Egészen,másféle hangulat jellemzi azonban a Katona vagyok ént; ebben a dalban vád és keserű
ség foglaltatik, — a hűbériséget és a gyarmati helyzetet később már oly forradalmian támadó
tematika előhírnökeként. A dal megkövetelte szűkszavúság is hozzájárul ahhoz, hogy a kiszol
gált és kisemmizett öregkatona vádjában ne a megtört ember, — hanem a haragjában is
fegyelmezett, de csak annál keményebb férfi indulatát erezhessük meg.
A népdaloknak az a csoportja tehát, melyet Horváth János a tematika sajátságai
miatt joggal nevez genre-daloknak : a népi-plebejus magatartásnak, az újat hozó, s a régi
Magyarország ellen lázadó, azzal egyezkedni nem hajlandó költő magatartásának kifejezői.
A genre-képek és genre-dalok ábrázolta típusok mintegy csak szövetségesek, sorstár
sak, — a költői magatartás közvetett kifejezői. Önmagukban ők még nem hoznak újat, s ők
maguk még nem is tekinthetők népi hősöknek. Petőfi azonban már a János vitéz létrehozása
előtt megszólaltatja korának újtípusú emberét, népi hősét, — népdalai egyrészének hőse
ként. Mielőtt azonban e hős alakjával megismerkednénk, figyeljünk föl arra az újtípusú érzés
világra is, melyét ugyancsak a népdalok fejeznek ki, s mely e hős számára valóságos lírai lég
kört, éghajlatot teremt.
Ez az érzésvilág: a szerelem világa, mélabús vagy heves epekedésé, dévaj udvarlásé,
— e népdalok érzelem-változatai a vágyódástól a féltékenységig terjednek. Középponti érzés :
a szilárd, megrendíthetetlen szerelem, a mély, felbonthatatlan kötöttség, a »síron túl is« ép
kapcsolat, az egyetlen és összehasonlíthatatlan szerelmes becézése. Az érzelemnek ezt a
rendíthetetlen szilárdságát és következetességét lelhetjük majd föl János vitéznél, — s ezt a
Szeptember végén jóslatában, fogadalmában is. Ezt az érzelmi következetességet méltán lehet
párhuzamba állítani Petőfi eszmei, forradalmári következetességével. De mi az új ebben a
szeréimi témakincsben? — kérdezhetné valaki. Nem ugyanezt éneklik meg a költők évezredek
óta, — nem ugyanezt énekelték meg Petőfi közvetlen költő-elődei is?
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Ami új, — forradalmian új ezekben a szerelmes népdalokban, az : kifejezési módjuk
népies volta. Petőfi szakít a szerelmi líra romantikus hagyományaival, s a Cipruslombokban
csak egészen sajátos okok miatt kanyarodik vissza hozzájuk. A népdal,'mint a szerelmi érzés
újszerű és adekvát kifejezésmódja, — ez a jelenség nem pusztán formai értékkel bír az 1848-at
megelőző években. A népdal-forma üteme, kedvessége, tömörsége, képei, fordulatai: mindez
vissza is hat a kifejezendő szerelmi érzésmódra, — mi több, ennek az érzésmódnak csakis ez
az egyszerű és közvetlen, keresetlen és tiszta népdali kifejezés felel meg. Nem ok nélkül ter
jednek el széles körben Petőfi népdalai. Esnem véletlen, hogy — Horváth János igen találó
megfigyelése szerint (i. m. 63.1.) — 1844 lesz nála a népdalok »teljes virágzásának« kora. Ez az
év különös tudatossággal mutatja meg Petőfi dacos, kihívó magatartását, a »városi« témákban
is, ez az év nyújtja A helység kalapácsát és a János vitézt.
A Petőfi-népdalok szerelmi érzésmódja mint a fiatal Magyarország tipikus érzésmódja
jelenik meg. Az átalakulás, melynek forradalmi viharmadara Petőfi, nemcsak a patrióta és
szociális eszmeiségre hat ki, hanem a magánélet érzéseire, szerelemre és barátságra is. 1848
embere nemcsak másként gondolkodik, de másként is érez, mint akár a korábbi, akár a későbbi
koroké. A fiatal Magyarországra jellemző, tipikus érzésmód nyilatkozik meg ezekben a nép
dalokban. E dalok az egész nép, az egész nemzet érzésének tipikus kifejezői. Épp személyes
voltukban válnak azzá ; azt, ahogyan Petőfi érezni, szeretni tud, az egész nép a maga érzelmei
vel képes azonosítani. A lírai általánosítás legszebb példái a Petőfi-népdalok. Nagy jelentő
sége van annak, hogy e kor érzelmi életét az az érzésfajta jellemzi, melynek mélységéről,
szilárdságáról, »sírig tartó« következetességéről a Petőfi-népdalok oly őszintén, naivan lelkesen
vallanak. És nagy jelentősége van annak is, hogy ennek az érzésfajtának a népdal a leghívebb
kifejezése.
Petőfi nem »szerepjátszásból« folyamodik a népdalhoz, hanem mivel az 1848 előtti
Magyarországra, a fiatal Magyarországra jellemző, tipikus érzelmet leginkább a népdalban
lehet tipikusan megszólaltatni.
A Petőfi-népdalok legfőbb sajátossága az a lírai realizmus, mely nemcsak a kifejezés
valóságosságában áll, hanem az érzések változatainak, árnyalatainak hű visszaadásában, sőt,
a folyamatok tömör, jellemző érzékeltetésében is. A Petőfi által tipikussá fejlesztett érzésmódnak, a Petőfi-típusú szerelmi érzésnek is egyik jellemvonása a szenvedélyes, feltétlen
odaadással járó, hirtelen felizzás, »villámcsapás-szerűség«. Mily pontosan és híven ábrázolja,
fejezi ezt ki a Befordultam a konyhára, »égő pipa« — »alvó szív«, — »kialudott pipa« — »meggyuladott szív« játékos antitéziseivel, — és azzal a könnyedségében is oly szemléletes, való
ságos mozzanattal, mely a hirtelen gyulladt érzést a kialudt pipa említésével szemlélteti.
Ebben a képben kimondatlanul is egy lélektani folyamat realista ábrázolása rejlik : a
rácsodálkozás boldog döbbenetéé, melyben a legény elfelejti szívni a pipáját. Az ébredő szere
lem kínos-édes kérdéseit, kétségeit is mily hű realizmussál, mily szűkszavú pontossággal
szólaltatja meg az A virágnak megtiltani nem lehet, mely az »egymást űző gondolatokat« az őszi
napfény és felhóarnyék váltakozásának képével érzékélteti.
A népdalok Petőfi e korszakának legfontosabb lírai mondanivalóját tartalmazzák. De
fel kell figyelnünk arra is, hogy ez a líraiság nem csupán népdalformát választ magának ;
már ebben a korszakban is fellelhetjük a Felhők-korszak nem népdalszerű, epigrammatikus
formáit, a Könnyeimben; ez a ciklus árulkodik legvilágosabban Petőfi tapogatódzásáról,
mely végülis a népdalformához, s a Könnyeim hangnemének ideiglenes félrehárításához veze
tett. A fiatal Magyarország érzelmeinek tipikus kifejezéséhez ez ä hangnem valóban nem segít
hette hozzá Petőfit. De változnia kellett még annak a modornak is, melyet Csokonaitól, vagy
a kollégiumi diákdalok archaikus stílusától kölcsönzött. Erre a modorra a korái (1842) Járnak,
kelnek sokan zöld erdőben... lehet példa. De a hangnem régiessége mellett itt már fel*lehet
figyelnünk az ilyen féle népdalra valló ismétlésekre is :
Járok, kelek én is zöld erjdőben.
Nap lementén van gyönyörűségem,
Nap^ lementén, nap piros sugarán,
Amint játszik a lombok sudarán.
Horváth János nem ok nélkül helyesen figyelmeztet bennünket (i. m. 80.1.), hogy ezt
a költeményt megelőzi a tisztán népdalszerű Mi haszna, hogy a csoroszlya...
Petőfi népdalai a lírai, népies realizmus eszközeivel egy tipikus érzésvilágot fejeznek ki.
De a népdalokban is, a genre-képekben is megtörténik már az első lépés annak a népi hősnek
kialakítására, akinek egyéniségét egész gazdagsággal majd Kukorica Jancsiban formálja
meg Petőfi. Feltűnő, hogy a genre-alakok közt, a népi élet kedélyes megszemélyesítői, a nép
dalok borisszái stb. szomszédságában már egy másféle típust is megtalálunk : a szabad embert
puszták és legelők független fiát,a csikóst.a juhászt,— Kukorica Jancsi társait,illetve elődeit.
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Ez a hős jelenik meg a Lopott Wban, — habár a betyár még nem bírhat azzal az erkölcsi
nagysággal, amit János vitéz kiküzd magának. A genre-képek és népdalok előzménye a nagy
elbeszélő költemény legfontosabb elemét nélkülözi: János vitéz »társadalmi« feladatának
és szerelmi boldogságának szoros kapcsolatát. Vagyis, azt a kapcsolatot, mely Tündérország
megszerzésének, Iluska visszaszerzésének feltételeként a Sötétség Országának, s minden
»gonosz mostohának« elpusztítását jelöli ki. De a független, a szabad nép fiának arcképe
új meg új vonásokkal gazdagodik az 1844-es évben; így, a Hírős város az
aafődön Kecskemét...
genre-alakja, a »szögénylegény«, aki süvegét »mindön embör előtt« meg sem emeli, tartalmaz már valamit János vitéz öntudatos büsz
keségéből. Még közelebb áll János vitézhez a Pusztán születtem.. . csikósa, akiben a
függetlenség és szabadság valami nyugodt, már a dactól is mentes összhangot hozott létre.
E költemények ember-eszményének szilaj, büszke vonásai mellett bizonyos népdalokban a
János vitéz-típus gyengédebb, líraibb jelei mutatkoznak meg. János vitéz emberi nagysága
abban is áll, hogy egyénisége, jelleme többrétű, gazdagabb, mint a genre-képek és népdalok
bármelyik típusáé. Erő és gyengédség, merészség és erkölcsi tisztaság, önfeláldozás és hűség,
— e sokféle vonások egysége az 1844 decembere előtt létrejött lírai, vagy kisepikai termésben
még sehol sem mutatható ki. De ami ott elszórtan, vagy egymagában bukkan fel, az János
vitéz alakjában magasrendű egységbe rendeződik. Az ő alakja Petőfi típus-ábrázoló törekvései
nek éppoly koronája az első korszakban, mint az utolsóban Szilveszter, — illetve, lírai formá
ban, Bem tábornok jellemzése. Líra és epika szoros kapcsolatban vannak Petőfinél; epikai alko_
tásai magukba olvasztják, s új, magasabb fokon fejtik ki mindazt, amit a líraiak kialakítottak
A népmesei János vitéz létrejöttében különösen nagy részük van a népdaloknak. A sze^
relmi hűség — János vitéz egyik legszebb tulajdonsága — a tipikus erejével jelentkezik már a
Kakasszóra hajnal ébred.,. című népdalban :
Pedig én kakas nem vagyok,
Hanem filemile vagyok,
Egy a fészkem, egy a párom,
Egyért étek a világon.
De Kukorica Jancsi egynémelyik lelkiállapota is szinte előre készen jelenik már meg
bizonyos népdalokban. A Kis furulyám szomorúfűz ága... a szerelmesét vesztett juhász
legény halálvágyát csaknem ugyanúgy fejezi ki, mint a János vitéz. A Megy a juhász szamáron...
szintén a Kukorica Jancsival történendők előképe. Az A szerelem, a szerelem... juhászlegénye
ugyanúgy veszti el nyáját, mint Iluska szerelmese. Jancsi és Iluska szerelmét szinte előre meg• énekli az Árvalányhaj a süvegem bokrétája..., mely ugyancsak árva leányhoz szól, akinek
külseje is megfelel az Iluskaénak :
Gyönyörű kis szőkt leány a kedvesem,
De hogy jó lesz, még abban sem kételkedem.
A kék virág tiszta búza között terem,
Mátkámnak is kék virág van a szemiben.
Ha tekintetbe vesszük, hogy a János vitézt mily erősen átszövik a népdali elemek, —
ha arra gondolunk, hogy egyes szakaszai népdalok kezdőképeivel indulnak, illetve népdalok
módján zárulnak, s a párbeszédeknek, az érzelemfestéseknek, az egész előadásmódnak is
népdal-jellege van : lehetetlen észre nem vennünk, hogy Petőfi típus-teremtő művészetének
iránya már ebben a korszakban a János vitéz felé mutat.
Retőfi-tanulmányában Horváth Márton kifejti, hogy »Petőfi lényegében már 1844-ben
kiharcolta a költészet forradalmát, még mielőtt a politika közvetlen hangja megszólalt volna
nála« (Lobogónk : Petőfi, Budapest, 1950. 197. 1.) Ez a költői forradalom a »sorsharaggal«
szembeszegülő költeményekben, a genre-képekben, s a népdalokban egyaránt kibontakozott.
Petőfi első korszakát tehát teljes egységben kell látnunk, — egységben, melyet költői magatar
tásának egységes volta szab meg. Ezt a magatartást a hűbéri Magyarországgal támadt konflik
tus diktálta Petőfinek, — ez a magatartás éppoly igenlése a szabadságnak, s a nép diadalra
juttatásának, mint a forradalmár Petőfié. Petőfi első, nagy költői élménye: a szenvedés
nek, — és a népi élet melegének, gazdagságának megismerése volt. E megismerés birtokában
képes csak optimista módon, bizakodón és töretlenül állni az összecsapást a hűbéri Magyar
országgal. Első korszakának egész költészete egységesen szegezi szembe a régi Magyarország
gal az újat, az öreg, nemesi Magyarországgal a fiatalt, a népit. Ahhoz, hogy ennek az újnak,
ennek a fiatalnak valóságát forradalmian és költőien megmutathassa : a típus-alkotás művé
szetéhez folyamodik, és genre-képeiben éppúgy, mint népdalaiban kifejezi azt a tipikus érzés
módot, megteremti azokat a típusokat, melyek a János vitézhez vezetnek el.
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János vitéz, a népi, a fiatal Magyarország csodálatos hőse, felemelkedő, diadalmas
kodó típusa csak A borozó után kibontakozó fejlődésből érthető meg.
5
Petőfi költői forradalma nem mehet végbe egy új, harcos ars poetica megteremtése
nélkül. Fontos körülmény, hogjy ez az ars poetica is az 1844-es nyár terméke, vagyis a nép
dalokat megtermo, s a János vitézt előkészítő hónapoké. (Ez a körülmény is tanúsítja, mily
kevéssé állhat helyt Illyés Gyula megjegyzése az »álnépies kacabajkáról«!) Üjszeioí, forradalmi
költői nézeteit Petőfi meglepő világossággal fejti ki A régi jó Gvadányiban. Ez a költemény
nem csupán stilutánzat, •— egyébként olyan stílusé, melynek Petőfinél nincs folytatása —
hanem nyílt szembeszállás a kortársi költészettel is :
Ember azt sem tudja, hol tanultak nyelvet?
Beszedjek, nem tudni, magyar-e vagy német?
Horváth János a stílus-idomulást dicséri e költeményben (i. m. 59. 1.) — pedig annál
fontosabb a stílus-támadás, a kor költészete ellen irányuló, melynek ez egyébként csak első
rohama, —> jav-3 még hátra van, A helység kalapácsában. A régi jó Gvadányi jelentőségét még
aláhúzza, hogy közvetlen szomszédságában születik meg Az utánzókhoz, melyben Petőfi
merészen hitet tesz a maga költői forradalma mellett, s leszögezi az újat hozó költői tett
fontosságát :
Azt gondoljátok; a költés szekér,
Mely ballag széles országutakon?
Sas a költés; hol nem járt senki sem,
Ő arra indul fennen, szabadon.
A kitaposott utak elvetése, a- merész, kockázatos szárnyalás igénye, a kezdeményezés
alkotó öröme, — mindez ugyanannak a költői magatartásnak másik, — tudatosító, programm-adó oldala, melyet a fentiekben már elemeztünk. A költemény utolsó strófája kihívás is,
— felhívás is, habár ez utóbbi még jóidéig, Arany János felléptéig, hasztalan hangzik el:
' •

Fogj tollat és írj, hogyha van erőd
Haladni, merre más még/ nem haladt;
Ha nincs: ragadj ekét vagy kaptafát,
S vágd a földhöz silány dorombodat!

Az új költői programm legfontosabb megnyilatkozása A helység kalapácsa, melynek
genre-jellegéről már szóltunk, valamint arról is, hogy komikumát e mű azzal hozza létre,
hogy a népdal-egyszerűséget igénylő témát heroikus-pathétikus, illetve szentimentális
modorban adja elő. A helység kalapácsa programm, — mégpedig visszájára fordított, mivel
azokat a stílus-irányokat, irodalmi modorokat jelöli meg, melyeket Petőfi költészete félre
fog söpörni útjából. Ebben a nagyszerű, ötletektől, remeklésektől sziporkázó műben az iro
dalomtörténet, és Horváth János éppúgy, mint Illyés Gyula, csak tréfát, játékot láttak. Pedig
A helység kalapácsa elsősorban : kritika, — a régi Magyarország irodalmának kritikája. Az
in-adekvát forma arra is figyelmeztet, mily kevéssé alkalmas a régi típusú irodalmi modor
az új, népi tematika kifejezésére, — még ha ez csak egy kocsmai verekedést ölel is föl* A hely
ség kalapácsa valóságos ellen-népdal, — olyan értelemben, hogy mindenütt a népdal eszközei
vel ellentéteseket használja fel. Ahol a népdal tömörít, ott A helység kalapácsa terjengőssé
válik, — ahol a népdal a leginkább kézen fekvő, többnyire természeti hasonlathoz folyamo
dik, ott e komikus eposz a lehetőségig messzire nyúl a metaforáért stb. Petőfi nagyfokú költői
tudatosságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, ahogyan a tulajdon költői módszerével
homlokegyenest ellenkezőket ki tudja választani.
A helység kalapácsa természetesen, ezen túlmenően, általában, a régi stílus paródiája
is. A »homerosi jelzők« alkalmazásában aligha a kortársi példák lebegtek szeme előtt, — parodizálásukkal inkább a költészetétől ugyancsak távoleső antik hagyományt támadja. De A hely
ség kalapácsának tanulmányozása, épp a visszájára fordított ábrázolásmód miatt, Petőfi
legsajátosabb költői eljárásainak megértéséhez vezethet el bennünket. Már az első ének
körülményes invokációjából azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy Petőfi a merész in medias
res kezdést tartja helyesnek, ahogyan arra a János vitézben és az Az apostolban oly ragyogó
példákat is nyújt. A minduntalan felesleges kitérők (pl. a két éhes pók harca a légy combjáért)
csak méginkább aláhúzzák Petőfi valódi eljárását, mellyel a legrövidebb úton szokott célja
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felé törni. Az, ahogyan itt egy-egy hasonlatát felduzzasztja (pl. a prédáját leső gólyamadár
képe), még tudatosabbá teszi'egyébként oly erőteljesen tömörítő művészetét. A végletesen
fennkölt és végletesen triyiális hasonlatok egymás mellé helyezése (pl. a »felhők hamuszín
ponyvája«, — és a kivilágosodó konyha képe) az új költészet tiszta és egyszerű realizmusát
igazolja. A személyes emlékekhez elkalandozás (pl. kisöccse és ő »házi kutyájukkal játszanak«)
a? egyébként mindig oly ép és élénk formaérzék ellenpróbája. Az alakok beszélt et és ében meg
mutatkozó mulatságos aránytalanságok (pl. Harangláb vagy a kántor tirádái az egyik oldalon,
— másikon pedig a »kevésszavú« bíró tőmondatai) — annak a dialógus-módszernek ellenképei,
mely a János vitézben vagy a genre-képekben érvényesül.
A helység kalapácsa visszájáról igazolja a János vitézt. A nemnépies költészetnek ez a
torzképe valóságos úttörés a népies költészet számára.
Petőfi első korszaka már megteremtette az új költészetet, s le is rakta ars poeticájának
alapjait. Ez az egységes, és önmagában is zárt korszak nemcsak, hogy egy költői forradalmat
visz végbe, — de tartalmazza a forradalmár Petőfi egyelőre még halovány vonásait is. Ezek a
vonások már határozottabban mutatkoznak meg a János vitézben, — de forradalmi eszmei
ségének teljes megérlelődéséhez majd annak a válságnak leküzdtével juthat-el Petőfi, mely
a Felhők-korszak idején fakasztja fel sebeit, a hűbéri Magyarországgal való összecsapásában.
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