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GARACZI LÁSZLÓ

Petőfi, a petőfi
(bevezetés a petőfilológiába)

Petőfisztán : kis völgy egy Ázsiából kinyúló félsziget (Európa) szívében. Lakói : a
petőfik. A völgy valaha tenger volt, a petőfik pedig halak, amit az is bizonyít, hogy ha
megnyalsz egy petőfit, sós az íze. A petőfik halántékán jól látszik a kopoltyú nyoma,
és ha elég közel hajolunk egy petőfihez, tengerzúgást és valami ősi dallamot hallunk,
mint mikor a tengeri kőtyúk hívja a párját. Lásdmég a híressé vált poémát :Nemzeti hal,
és az sem véletlen, hogy a petőfik a legtöbb olimpiai aranyat úszásban és vízilabdában
nyerik.
A petőfik az őstengerben a tengeri csikóval álltak közeli rokonságban, ebből fakad,

hogy a petőfi lóra termett. Mióta a Pannon-tenger kiszáradt, a petőfik lovaglással,
idegeskedéssel és alkoholfogyasztással foglalkoznak. (Ez utóbbi szintén a halmúltból
rájuk maradt atavizmus.)
A petőfi kétéltű és meghasonlott, a világ úgy ismeri, hogy békés, jámbor, vendég-

szerető, aki az elmúlt ezer évben Európa minden háborújához azonnal csatlakozott,
biztos érzékkel előre kiválasztva a leendő vesztes pozícióját.
A leghíresebb petőfik: Petőfi, Liszt, Bartók, a még híresebbek: Gábor Zsazsa,

Puskás Öcsi és Lugosi Béla. Itt szeretnénk eloszlatni egy közkeletű tévedést : Lugosi
Béla petőfi volt, Drakula viszont dáko-román. (Más kérdés, hogy Drakula folyadék-
beviteli devianciájában a halpetőfis őstörténet traumái köszönnek vissza.)
Fontos tudni még, hogy a petőfik génállományának tíz százaléka ismeretlen ere-

detű, aminek következtében a petőfi tízből kilencszer normálisan válaszol a kérdésre,
tízből kilencszer célszerűen használja a tárgyakat, tizedik alkalommal azonban meg-
bokrosodik : mondanivalóját strófákba szedve és rímesen adja elő, és ragaszkodik
hozzá, hogy felakassza a királyokat. Ha egy petőfivel hoz össze a sors, érdemes tájé-
kozódni, mikor volt az utolsó roham, mert ez ugyan többnyire ártalmatlan lefolyású,
mégis nyugtalanító hatással lehet a környezetre.
Mint már az elején utaltunk rá, a petőfi lóra termett, vagyis egyetlen petőfi sem

jön zavarba, ha álmából felriasztva vágtató musztángcsordákat kell betörnie. Túlzás
nélkül állítható, hogy a vadnyugatot petőfik is elfoglalhatták volna, csak sajnos akkor
éppen nem voltak ott. Micsoda magasztos látvány ! A kicsi sereg eléri Kaliforniát,
hosszú, egyenes sorban egymás mellett ülve a parton egy sámándob ritmusára sós
örömkönnyeket potyogtatnak az óceán vizébe – a petőfik.
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