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PETŐFI SÁNDOR 

A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI 

 

Ne fogjon senki könnyelműen  

A húrok pengetésihez!  

Nagy munkát vállal az magára,  

Ki most kezébe lantot vesz.  

Ha nem tudsz mást, mint eldalolni  

Saját fájdalmad s örömed:  

Nincs rád szüksége a világnak,  

S azért a szent fát félretedd.  

  

Pusztában bujdosunk, mint hajdan  

Népével Mózes bujdosott,  

S követte, melyet isten külde  

Vezérül, a lángoszlopot.  

Ujabb időkben isten ilyen  

Lángoszlopoknak rendelé  

A költőket, hogy ők vezessék  

A népet Kánaán felé.  

  

Előre hát mind, aki költő,  

A néppel tűzön-vízen át!  

Átok reá, ki elhajítja  

Kezéből a nép zászlaját.  

Átok reá, ki gyávaságból  

Vagy lomhaságból elmarad,  

Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,  

Pihenjen ő árnyék alatt!  

  

Vannak hamis próféták, akik  

Azt hirdetik nagy gonoszan,  

Hogy már megállhatunk, mert itten  

Az ígéretnek földe van.  

Hazugság, szemtelen hazugság,  

Mit milliók cáfolnak meg,  

Kik nap hevében, éhen-szomjan,  

Kétségbeesve tengenek.  

  

Ha majd a bőség kosarából  

Mindenki egyaránt vehet,  

Ha majd a jognak asztalánál  

Mind egyaránt foglal helyet,  

Ha majd a szellem napvilága  

Ragyog minden ház ablakán:  

Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,  

Mert itt van már a Kánaán!  

  

És addig? addig nincs megnyugvás,  

Addig folyvást küszködni kell. -  

Talán az élet, munkáinkért,  

Nem fog fizetni semmivel,  

De a halál majd szemeinket  

Szelíd, lágy csókkal zárja be,  

S virágkötéllel, selyempárnán  

Bocsát le a föld mélyibe.  

  

Pest, 1847. január 

ARANY JÁNOS 

LETÉSZEM A LANTOT 

 

Letészem a lantot. Nyugodjék.  

Tőlem ne várjon senki dalt.  

Nem az vagyok, ki voltam egykor,  

Belőlem a jobb rész kihalt.  

A tűz nem melegít, nem él:  

Csak, mint reves fáé, világa.  

Hová lettél, hová levél  

Oh lelkem ifjusága!  

  

Más ég hintette rám mosolyját,  

Bársony palástban járt a föld,  

Madár zengett minden bokorban,  

Midőn ez ajak dalra költ.  

Fűszeresebb az esti szél,  

Hímzettebb volt a rét virága.  

Hová lettél, hová levél  

Oh lelkem ifjusága!  

  

Nem így, magánosan, daloltam:  

Versenyben égtek húrjaim;  

Baráti szem, művészi gonddal  

Függött a lantos ujjain; -  

Láng gyult a láng gerjelminél  

S eggyé fonódott minden ága.  

Hová lettél, hová levél  

Oh lelkem ifjusága!  

  

Zengettük a jövő reményit,  

Elsírtuk a mult panaszát;  

Dicsőség fényével öveztük  

Körűl a nemzetet, hazát:  

Minden dalunk friss zöld levél  

Gyanánt vegyült koszorujába.  

Hová lettél, hová levél  

Oh lelkem ifjusága!  

  

Ah, látni véltük sirjainkon  

A visszafénylő hírt-nevet:  

Hazát és népet álmodánk, mely  

Örökre él s megemleget.  

Hittük: ha illet a babér,  

Lesz aki osszon... Mind hiába!  

Hová lettél, hová levél  

Oh lelkem ifjusága!  

  

Most... árva énekem, mi vagy te?  

Elhunyt daloknak lelke tán,  

Mely temetőbül, mint kisértet,  

Jár még föl a halál után...?  

Hímzett, virágos szemfedél...?  

Szó, mely kiált a pusztaságba...?  

Hová lettél, hová levél  

Oh lelkem ifjusága!  

  

Letészem a lantot. Nehéz az.  

Kit érdekelne már a dal.  

Ki örvend fonnyadó virágnak,  

Miután a törzsök kihal:  

Ha a fa élte megszakad,  

Egy percig éli túl virága.  

Oda vagy, érzem, oda vagy  

Oh lelkem ifjusága!  

  

(1850. márc. 19.) 
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ŐSSZEL 

Híves, borongó őszi nap;  

Beült hozzám az únalom:  

Mint a madár, ki bús, ki rab,  

Hallgat, komor, fázik dalom.  

Mit van tennem? olvasni tán...?  

Maradj Homér, fénydús egeddel,  

Maradj te most!... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Mert fájna most felhőtlen ég,  

Mosolygó, síma tengerarc,  

Élénk verőfényes vidék -  

Óh, fájna most nekem e rajz!  

Kék fátyol messze bérc fokán -  

Arany hajó, mely futva szegdel  

Bibor habot... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Ott kéken a Zeüsz-lakta domb;  

Itt zölden a nyájas sziget;  

Fölötte lomb, alatta lomb,  

Árnyas berek, zengő liget, -  

Hullám-mosott gazdag virány -  

Fehér juhak s tulkok sereggel -  

Minő kép ez!... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Füst koronáz erdőt, bokort,  

Vendégies hivójelül;  

Hősek családja, víg csoport,  

Áldoz, toroz máglyák körül.  

Lantszóra lejt ifjú, leány;  

Kettős pohár, mézízü nedvvel,  

Vigan forog... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

S ha zúdulnak véres csaták,  

Szabadságért nem küzdenek,  

Mert elnyomás, népszolgaság  

Előttük ismeretlenek.  

Törvényök nincs - boldog hiány!  

A vének élőszája rendel  

Igazságot... Jer. Osszián  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Oda van a szép nyár, oda!  

A természet lassan kihal;  

Nincs többé nagyszerű csoda,  

Többé se napfény, sem vihar;  

Pacsirta nem szánt, csalogány  

Nem zöngi dalját este, reggel;  

Nincs délibáb... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Egyhanguság, egyformaság;  

A nappal egy világos éj;  

Nem kék az ég, nem zöld az ág,  

Menny, föld határán semmi kéj;  

Csak sír az égbolt ezután  

Örök unalmu lanyha cseppel,  

Mig szétolvad... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Óh jer, mulattass engemet,  

Hunyó dicsőség lantosa;  

Érdekli mostan lelkemet  

Borongó ég, kihalt tusa,  

Emlékhalom a harc fián,  

Ki az utolsók közt esett el;  

Remény nélkül... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Felhőid és zúgó szeled,   

A zizegő haraszt, mohar,  

Magános tölgy a domb felett,  

Bolyongó tűz, hullámmoraj -  

Ez, amit lelkem most kiván!  

Enyésző nép, ki méla kedvvel  

Multján borong... Jer Osszián,  

Ködös, homályos énekeddel.  

  

Kinek sötétes éjjelen  

A hős apákhoz költözött  

Daliák lelke megjelen,  

Alánéz bús felhők között  

És int feléd: "Jer, Osszián,  

A holtakat miért vered fel?  

Nincs többé Caledonián  

Nép, kit te felgyujts énekeddel."

 (1850. okt.) 
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VISSZATEKINTÉS 

 

Én is éltem... vagy nem élet  

Születésen kezdeni,  

És egynehány tized évet  

Jól-rosszul leküzdeni?  

Én is éltem... az a sajka  

Engem is hányt, ringatott,  

Melyen kiteszi a dajka  

A csecsemő magzatot.  

  

Első nap is oly borultan  

Hajola reám az ég!  

S hogy nevetni megtanultam,  

Sírni immár jól tudék;  

Sohase birám teljébe'  

Örömeim poharát;  

Az ifjuság szép kertébe  

Vas korláton néztem át.  

  

Félve nyúltam egyszer-máskor  

Egy rózsát szakasztani:  

Késő volt - a rázkodáskor  

Mind lehulltak szirmai.  

Keresém a boldogságot,  

Egy nem ismert idegent:  

Jártam érte a világot -  

S kerülém ha megjelent.  

  

Vágytam a függetlenségre,  

Mégis hordám láncomat,  

Nehogy a küzdés elvégre  

Súlyosbitsa sorsomat:  

Mint a vadnak, mely hálóit  

El ugyan nem tépheti,  

De magát, míg hánykolódik,  

Jobban behömpölygeti. 

 

Álmaim is voltak, voltak...  

Óh, én ifju álmaim!  

Rég eltüntek, szétfoszoltak,  

Mint köd a szél szárnyain.  

Az az ábránd - elenyészett;  

Az a légvár - füstgomoly;  

Az a remény, az az érzet,  

Az a világ - nincs sehol! -  

  

Nem valék erős meghalni,  

Mikor halnom lehetett:  

Nem vagyok erős hurcolni  

E rámszakadt életet.  

Ki veszi le vállaimról...  

De megálljunk, ne, - ne még!  

Súlyos a teher, de imhol  

Egy sugár előttem ég.  

  

Szende fényü szép szövetnek, -  

Mely egyetlen-egy vigasz, -  

Szerelemnek, szeretetnek  

Holdvilága! te vagy az.  

Elkisérsz-e? oh, kisérj el -  

Nincs az messze - síromig;  

S fátyolozd be derüs éjjel  

Aki majd ott álmodik!  

  

(1852) 
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a) A felütésben megjelenő és az egész szövegen végighúzódó retorikai megoldás az állítások, sejtetések kimondása, 

majd – legalábbis részleges – visszavonása. Elemezd ebből a szempontból az első versszakot! Milyen retorikai, 

mondatszerkesztési, poétikai eszközökkel teremti meg Arany ezt a kettősséget? 

Milyen érzést kelt ez a megoldás az olvasóban? 

 

b) A második szakasz első olvasásra negatív emlékek sorozata. A négy kép (vagy négy jelenet) azonban jelentős 

eltéréseket mutat abból a szempontból, hogy melyik értelmezhető inkább konkrét eseményként, történésként és 

melyik metaforaként. Értelmezd ebből a szempontból a szakaszt, és véleményed rögzítsd az alábbi táblázatban! (A 

konkrét/metaforikus megállapítás mellett kitérhetsz a szövegalkotás jellemzésére is.) 

 

 konkrét/metaforikus 

Első nap is oly borultan  

Hajola reám az ég!  

 

S hogy nevetni megtanultam,  

Sírni immár jól tudék; 

 

Sohase birám teljébe'  

Örömeim poharát;  

 

Az ifjuság szép kertébe  

Vas korláton néztem át.  

 

 

c) A harmadik és a negyedik szakaszban további jelenetek tárulnak elénk, ám itt már nyilvánvalóan nem konkrét 

életrajzi jelenetekről van szó, hanem az életút jellegzetes fordulatait bemutató metaforikus példázatokról. Közös 

vonásuk a kudarc, a vágyak, szándékok megvalósulásának hiánya. A három jelenet ugyanakkor nagymértékben 

különbözik például a szándék erőssége, határozottsága szempontjából.  

Állítsd sorrendbe ebből a szempontból a három jelenetet! 

Elemezd a nyelvi-poétikai megoldásokat, amelyek az általad felállított sorrendet igazolják! 

 

d) Az ötödik szakasz sok szempontból a vers csúcspontja. Ebben összegeződik a visszatekintő értékelése saját eddigi 

életéről: a bizonytalanság és egyre erőteljesebben jelenlévő határozatlanság következménye az eredménytelenség, 

az álmok beteljesülésének hiánya. A kilátástalanság és reménytelenség az egyik oldalon; az értékek hiánya, 

pusztulása a másikon. Az utóbbit érzékeltető költői eszköz az ANYAGTALANÍTÁS.  

Keress példákat erre a szövegből! 

A szakasz érzelmi intenzitását különféle alakzatok erősítik. Melyek ezek? 

 

e) A hatodik szakasz a vers összegzése s egyben fordulópontja is. Az összegezés (az első négy sor) logikusan 

következik az előzőekből, s értelemszerűen vezet a maga sorsát eldönteni nem tudó beszélő segítségért fohászkodó 

gesztusához (’Ki veszi le vállaimról…’). A fordulat (’De megálljunk…’) ugyanakkor nem magyarázható meg ilyen 

egyszerűen. 

Gyűjts érveket a táblázat szempontjainak megfelelően. 

 

LOGIKUSAN KÖVETKEZIK-E A ZÁRÓSZAKASZ A VERS KORÁBBI RÉSZEIBŐL, 

VAGY SZERVETLEN FORDULATRÓL VAN SZÓ? 

Logikus, mert… 

 

 

 

Szervetlen, mert… 

STÍLUSÁBAN, HANGVÉTELÉBEN A KORÁBBI SZAKASZOKHOZ HASONLÓ 

VAGY AZOKTÓL GYÖKERESEN ELTÉRŐ A ZÁRÓSZAKASZ? 

HA AZ UTÓBBI, MIBEN RAGADHATÓ MEG AZ ELTÉRÉS (STÍLUS, 

SZÖVEGFORMÁLÁS, HANGVÉTEL)? 

Hasonló, mert… 

 

 

 

Eltérő, mert… 

ELKÉPZELHETŐ-E, HOGY AZ UTOLSÓ SZAKASZ NEM SZÓ SZERINT, 

HANEM IRONIKUSAN ÉRTELMEZENDŐ? 

Igen, mert… 

 

 

 

Nem, mert… 

 


