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Anyanyelvoktatásunk a Habsburg-birodalomban (1713–1830), 
a reformkorban, a forradalom és szabadságharc korában (1830–1849), 

a Habsburg önkényuralom idején (1849–1867) 
az anyaországi oktatási rendszerbe tagoltan 

 

VIII.VIII.VIII.VIII.    
 

 
A fehéregyházi forrásnál… — Petőfi Sándor… 

 
A fegyverek döntöttek, s a fehéregyházi forrásnál meghalt valaki, aki alig egy 

hónappal előbb, A honvéd című versében azt írta: „A hazáért halni nagyobb bol-
dogság / Ezen a világon!” Petőfi Sándor (1823–1849), „aki a magyar nép tudatá-
ban egyértelműen az a költő, akinek a képe a legerősebben és a legigazibb voná-
sokban él bennünk, akit nem kell a könyvszerű feledésből kiásni, akinek értékét 
nem kell revízió alá venni. Petőfi eleven volta a legszebb bizonyítéka annak az 
egyébiránt sokszor tagadott ténynek, hogy a magyarság meg tudja becsülni iro-
dalmi nagyjait” (Szerb Antal). 

Rövid élete ellenére életműve felmérhetetlen hatást gyakorolt magyar irodal-
munkra, egész anyanyelvoktatásunkra is, ő az, akit minden magyar iskoláskora 
óta ismer és tisztel. Édesapja, Petrovics István, édesanyja, a szlovák nemzetiségű 
Hrúz Mária nagy gondot fordítottak fiúk iskoláztatására. Kecskemét, Sárszentlőrinc, 
Pest, Aszód, Selmec és Pápa — jobbnál jobb iskolákba járatták, s a 15-16 éves 
fiú latinul, franciául és németül olvas, ismerkedik a francia és a német költészet-
tel. A latin oktatás nem mindig kellemes emlékét idézi: „Diligenter frequentáltam 
/ Iskoláim egykoron, / Secundába ponált mégis / Sok szamár professzorom. / 
A poesisből is ebbe / Estem inter alia, / Absurdum pedig, de nagy, hogy / En-
nek kelljen állnia. / El sem obliviseálnak, mert / Ha occasiom akadt: Kutyáliter 
infestáltam / E jó dominusokat. / Egynek pláne… no, de mindhogy / Szere-
lemhistória, / Talán jobb lesz in eternum / Sub rosa maradnia” (Deákpályám). 
Talán Petőfi is ismerte a régi kéziratos énekeskönyveinkben fennmaradt diákdalt: 
„Isten hozzád Rudimenta / Kalamáris, tenta, penna, / Az Atyám se vólt pap so-
ha, / Nem verte a’ dobot soha…” 
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Petőfi iskoláztatása és kulturális beilleszkedése során tökéletesen elmagya-
rosodott, s maga vallotta versében: „Magyar vagyok. Legszebb ország hazám / 
Az öt világrész nagy területén…” A pápai kollégiumban ismerkedett meg Jókai 
Mórral, s a kollégium önképzőkörének jeles tagjaként ekkor talált igazi költői 
hangjára is. Később Jókai Mór, Lisznyai Kálmán, Tompa Mihály és mások köz-
reműködésével megalakította a Tízek Társaságát, olyan elvi, baráti közösséget ala-
kított ki, amely később a történelmet is befolyásoló erővé válhatott — 1848. 
március 15-én. „Ezt a napot »Petőfi napjának« nevezte a magyar nép, mert ezt a 
napot ő állította meg az égen, hogy alatta végig küzdhesse a nemzet hosszúra 
nyúlt harcát szabadsága ellenségeivel” — írta Jókai Mór, Petőfi barátja és küzdő-
társa a márciusi napokban. „Petőfi merész föllépése nélkül ki tudja meddig elfor-
gatták volna a politikusok a szóbeszéd archimédeszi csavarát.” A költő egyik 
monográfusa, Fekete Sándor írta: „A történelemben sok kiváló forradalmár küz-
dött és sok nagyszerű költő alkotott, de egészen kivételes történelmi szerep ju-
tott Petőfinek: költő létére egy népforradalom kezdeményezője lett.” 

A Nemzeti dal (1848) tizenkét évvel a Szózat, negyedszázaddal a Himnusz után 
egy csapásra, egyetlen nap alatt a magyar nemzeti tudatot meghatározó alapmű 
lett. Műfaja: kiáltványvers, refrénje alkalmassá tette, hogy sokan és gyorsan meg-
tanulják, hogy együtt mondják, szavalják a költővel, ezáltal a közös cselekvés ré-
szesei legyenek. Képzelhet-e, remélhet-e a sorstól, az élettől, a történelemtől en-
nél többet és nagyobbat egy huszonöt éves költő? (Azóta nemzedékek sora — 
még a tiltás ellenére is — mondja, szavalja a költővel — Erdély-szerte!) A vers a 
történelmi pillanat felismerését kiáltja világgá, a most vagy soha alternatíváját. A 
cselekvésre legalkalmasabb pillanatot Petőfinek és társainak sikerült megtalálni, 
akiket „márciusi fiatalok” néven tart számon a történelem. Hiába az eső, hiába a 
szél, hiába a város fölé meredő ágyúcsövek, egy maroknyi fiatalember a történel-
met formáló erővé válhatott. A márciusi napok lendületében, felfokozott idegál-
lapotában, a közéleti cselekvés órányi szüneteiben is születtek versek, pl. a Föltá-
madott a tenger allegorikus látomása. 

Petőfi verseit szoros egymásutánban, lírai elbeszélésként is élvezhetjük, sőt így 
élvezhetjük igazán. 

Lírai önarcképe, ars poeticája is A természet vadvirága (1844); 
Verseinek seregszemléje: Dalaim (1846); 
A költő feladata: A néppel tűzön-vízen át (A XIX. század költői); 
Népdalszerű versei, amelyek népdallá is váltak: Fa leszek… (1845), A virágnak 

megtiltani nem lehet (1844), Rózsabokor a domboldalon (1847), Befordultam a konyhába 
(1844). (Ez utóbbi helyzetdal is.); 

Zsánerkép: Megy a juhász szamáron (1844); 
Népi alakrajzai: Pál mester (1844), Orbán (1845), A tintásüveg (1844); 
Komikus eposz: A helység kalapácsa (1844); 
Életkép: Egy estém otthon (1844); 
Jellemkép: Pató Pál úr (1847); 
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Mese-eposz: János vitéz (1844); 
Tájverseiben az Alföldet a szabadság szimbólumaként mutatta be: Az alföld 

(1844), A csárda romjai (1845), Kutyakaparó (1847), A Tisza (1847), Kiskunság 
(1848); 

Romantikus szerelmi versei: Reszket a bokor, mert… (1846), Bírom végre Juliská-
mat (1847), Szeptember végén (1847), Beszél a fákkal a bús őszi szél (1847), Minek 
nevezzelek? (1848)… 

Családi lírája: Füstbe ment terv (1844), Egy estém otthon (1844), István öcsémhez 
(1844), Fekete kenyér (1845), Szülőimhez (1844), A jó öreg kocsmáros (1845), Szüleim 
halálára (1849); 

Forradalmi látomásköltészete: 
1846 — Egy gondolat bánt engemet… 
1847 — Meddig alszol még hazám?; 1848. január — Olaszország; 
1848. február — Az országgyűléshez. 1848. március — Dicsőséges nagyurak… 
1848. március 15. — Nemzeti dal, Föltámadott a tenger… 
1848. április — Készülj, hazám!, Rákóczi. 1848. május — A király esküje; 
1848. június — A magyar nép, Márciusi ifjak. A nemzetgyűléshez; 
1848. június-szeptember — Az apostol. 1848. szeptember — A székelyekhez; 
1848. október — A vén zászlótartó. Tiszteljétek a közkatonákat; 
1848. december — Csatadal. 1849. január — Európa csendes, újra csendes; 
1849. február — Burián Pál emlékkönyvébe: Lantom, kardom tied, oh szabadság! 
1849. április — Az erdélyi hadsereg. 1849. június — A honvéd; Föl a szent hábo-

rúra! 
1849 júliusában az utolsó ránk maradt verse elé ezt írta: Szörnyű idő, a végső 

pusztulás látomása, a költő rémülten sejti a végromlás közeledtét, és csakhamar 
lesújt reá is a nem válogató sors… 

A költő honvéd századosként Jozef Bem tábornok (Bem apó) seregében szol-
gált. Az idős tábornok s az ifjú között meghitt barátság szövődött (Bem nem tu-
dott magyarul, Petőfi lengyelül, ezért franciául értekeztek), Bem „mon fils”-nek, 
fiának tekintette, és igyekezett a harctól távol tartani, ezért futárszolgálatra osz-
totta be. Meg is mondta neki: A hazának nem az Ön kardjára, hanem a tollára 
van szüksége!  

Petőfi Erdélyben, Fehéregyháza határában, 1849. július 30-án tűnt el örökre 
— legendává vált. Alakja, elsősorban a márciusi eseményekkel, a forradalommal 
összefüggésben szimbólummá vált a magyar közgondolkozásban, a költészetben: 
a szabadság szimbólumává, a nemzeti elkötelezettségé és a tenni akarás szim-
bólumává. Költők, írók különböző válságos időszakokban, nehéz történelmi pil-
lanatokban idézték meg. A helyzettől függően, változó hangsúlyokkal, személyes 
tartalommal (Bánki-Pála,  2004. 286.). 

Pályája, mint az üstökösé — mondta barátja, Arany János. 
Világirodalmi helyét Hermann Grimm az öt legnagyobb közt jelölte meg: 

„Petőfi, Homeros, Dante, Shakespeare és Goethe úgy tűnnek föl előttünk, mint 
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egy és ugyanazon költőnek vissza-visszatérő megtestesülései” (Somos Béla, 2005. 
227.). 

Hatását nem tudjuk Horvát Jánosnál pontosabban megfogalmazni: „Az iroda-
lom innen kezdve jelent többet annál, amit addig jelentett: nem a műveket s 
könyveket, hanem valóságos életbeli viszonyt a kimagasló egyes és a kollektivitás 
között. S innen nagy sikere Petőfinek a különben »nem olvasó« rétegekben is” 
(Nemeskürty István, 1983. 487.). 

Ugyancsak Nemeskürty István (1983. 465.) szerint Petőfi „sikere majdnem 
megmagyarázhatatlan: olyanok is olvasták, akik addig nem vettek verseskönyvet 
a kezükbe. Azaz mégis magyarázható: eltalálta azt a hangot, amelyet tömegek 
érezték a saját — addig meg nem szólaltatott! — hangjuknak. E sorok írója szá-
zadunk harmincas éveinek elején, elemista korában úgy olvasta Petőfit, mint ma 
a regényt szokás: versről versre, lapról lapra haladva, s ebben nem állt egyedül. 
Társainak mesélte, most hol tart, mit olvasott, s e tekintetben a kis nebulók esz-
mét cseréltek egymással. Ezek a Petőfi-versek tehát érdekeltek egy huszadik szá-
zadi gyermeket, túl azon a gyönyörűségen, az ismeretlen világokba hatolás bor-
zongató élvezetén, amit a versek olvasása ösztönösen-öntudatlanul jelentett.” 

A mai nebulók az elemiben ma is szívesen olvassák, tanulják, szavalják Petőfi 
verseit, az általános iskola hatodik osztályában is még szívesen olvassák, szaval-
ják a János vitézt, a középiskolában már irodalomtudománnyá, -történetté vál-
toztattuk Petőfit, pedig ott is a művészit, a képeket, a stílust kellene előtérbe he-
lyeznünk, azt az édes anyanyelvet, amelyet ő is édesanyjától tanult, az iskolában 
tökéletesítette, s magyar irodalmunk egyik legnagyobb költőjévé válva a saját ko-
rában, de bármikor, bárkit — magyart és más nyelven beszélőt is — szívesen ta-
nít, oktat, nevel… (Tanítványaimmal több alkalommal is elindultunk Petőfi nyo-
mában, a fehéregyházi forrásnál, az Ispán-kútnál, szobránál, Koltón, a vajda-
hunyadi várban, s természetesen Kolozsváron, a Biasini-háznál is tiszteletünket 
tettük, felidéztük az ábrándos, a könnyelmű, a szerelmes, a mámoros, a bánatos 
és a haragos költő verseit, amelyek lelkének „holdsugári”, „pillangói”, „vad-
rózsái”, „szivárványi”, „fellegei” és „villámlási”…) 

 
Irodalom 
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