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A mű értelmezése, elemzése

Petőfi Sándor Az apostol című műve elbeszélő költemény, azaz 
verses formában írt epikus mű. A kötött formán kívül a műfaj 
jellegzetessége a nagyobb fokú líraiság, a lírára jellemző poétikai 
eszközök használata, illetve a nagyobb fokú személyesség jelenlé-
te. Ennek megfelelően Az apostol középpontjában a főhős alakjá-
hoz köthető lélekábrázolás áll. A mű szerkezete és az abból ki-
bomló cselekmény is elsődlegesen a főhőshöz kapcsolható lélek-
ábrázolás hitelességét szolgálja. Ezért figyelhető meg nagyfokú 
aránytalanság a cselekmény szerkezetében – míg a sorsdöntő ese-
mények, elnagyoltan, vázlatosan vannak megjelenítve (I–III. és 
XV–XIX.), addig a főhős alakulástörténetét, nevelődéstörténetét, 
eszmeiségének kibomlását bemutató események a mű nagy részét 
képezik (V–XIV.). 

Az apostol egyik központi dilemmája, kérdése, hogy megvaló-
sítható-e az egyén szintjén az egyszerre emberként és polgárként 
való létezés („Az ember meghalt benne s él a polgár”; „Az ember 
nemcsak polgár, / Egyszersmind ember is”). A két fogalom által 
képviselt értékeket a felvilágosodás és a francia forradalom eszmei-
sége egymásnak mellérendelve megvalósíthatónak tartotta. A szö-
veg szerint emberként létezni annyit jelent, hogy saját boldogsá-
gomat keresve teljesítem ki önmagamat. A polgárként létezés pe-
dig a közösségi, az apostoli szerepvállalással egyenértékű. A kér-
désre a mű nemleges választ ad. A két fogalom által képviselt ér-
tékeket egyszerre megvalósíthatatlannak tekinti. Az apostolszerep 
csak akkor betölthető, ha emberként megszűnik létezni Szilvesz-
ter. Az elbeszélő költemény során olvasóként végigkövethetjük 
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mindazoknak az értékeknek elvesztését, melyek Szilveszter em-
berként létezéséhez voltak köthetőek. Ezzel párhuzamosan a mű 
bemutatja a főhős folyamatosan alakuló viszonyát a két 
fogalompárhoz. A viszonyt ellentmondásosság jellemzi – hol a 
teljes lelkesültség jelenik meg az apostoli küldetéstudat irányába 
(„Előtted leboruljon, / S elmondja: hű fiad vagyok, atyám!”), hol 
pedig a pusztán emberként létezés utáni vágy rajzolódik ki („Te 
egymagad voltál valóság; / A többi? az emberiség, szabadság, / Ez 
mind üres szó, puszta ábránd, / Melyért bolondok küzdenek.”).

Az apostoli küldetéstudat mibenléte, célkitűzései legkifino-
multabban három, Szilveszterhez köthető monológban mutatko-
zik meg. Mindhárom monológ a mű szerkezete szempontjából is 
kiemelt helyen áll, és mindhárom monológ központi fogalma va-
lamilyen formában a szabadság.

 Az első monológ (az epikus időben a harmadik) Az apostol III. 
részében olvasható. A látomásos képben Szilveszter lelke elhagyva 
a házat, várost, szabadon szárnyalva találkozik az „Ős-szellem”-
mel. A monológ az emberek közti egyenlőség által megteremtett 
szabadság fogalma köré épül. Az apostoli küldetéstudat egyik leg-
fontosabb célkitűzésének a szöveg az emberek közötti egyenlőt-
lenség felszámolását nevezi meg („Ember hajol meg emberek 
előtt! / Ki embertársának fejet hajt, / Az, isten, tégedet csufol!”). 
Megjelennek az apostoli szerep jellegzetességei is, így például: az 
önfeláldozásnak, az áldozatvállalásnak és a jutalom nem várásá-
nak a motívumai. 

A második monológ (az epikus időben az első) Az apostol X. 
részében olvasható. Ez a monológ a természetben megtapasztalt 
szabadság- és istenélményt hivatott kifejezni („Imádlak, Isten; 
most tudom, ki vagy? / Sokszor hallottam és sokszor kimondtam,  / 
De nem értettem nevedet. / A nagy természet magyarázta meg / 
Hatalmadat és jóságodat”; „S ott álla ő a végtelenben, / Szabadnak 
akkor érzé csak magát.”).  

A harmadik monológ (az epikus időben a második) a XI. rész-
ben olvasható. Ez a rész szerkezetileg is egy kiemelt helyen áll, 
hiszen ez az elbeszélő költemény közepe. A mű leghíresebbé vált 
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monológja egy szőlőszem képéből kibomló allegóriává válik, mely 
az emberiség történetét célelvű folyamatként fogja fel. Központi 
gondolatában a szabadság olyan eszközként jelenik meg, mellyel 
elérhető az emberiség boldogsága („Mi célja a világnak? / Boldog-
ság! s erre eszköz? a szabadság! / Szabadságért kell küzdenem, / 
Mint küzdtek érte oly sokan, / És hogyha kell, elvéreznem, / Mint 
elvérzettek oly sokan!”). 

Az elbeszélő költemény meghatározó hangneme a fenti mono-
lógokból kibomló patetikusság, emelkedettség lenne, de e helyett 
mégis a tragikus irónia hangneme uralja a művet. Bár Szilveszter 
a szabadság küldetéses apostola, mégis a meg nem értettség veszi 
körül, melynek eredménye a teljes elmagányosodás és egyedüllét 
(„S olyan volt társai körében, / Mint csillagok között a hold. / 
Azok csodálták őt, de nem szerették, / Lelkének fensősége rajtok /, 
Mint sziklakő nehezkedett, / És ellenében / Irígység és gúny tá-
madott föl,”). Polgár szerepének betöltése értékeinek pusztulásá-
val valósul meg (fia és felesége halála), és az apostoli szerepe is 
kudarcnak bizonyul. Áldozatvállalása és mártírhalála nem hoz 
változást. Ehhez a tragikus és ironikus hangnemhez kapcsolódó 
hiábavalóság-érzetet a XX. rész felülírja, értelmet adva Szilveszter 
apostoli szerepvállalásának  („S megemlékeztek a győzelmesek / 
Ama szentekrül és nagyokrul, akik / A szolgaságban szabadok 
valának, /És hirdették az ígét, S díjok halál lett, / Csúfos ha-
lál!...”). A XX. rész tehát kulcsszereppel bír, hiányában a teljes 
hiábavalóság érzete válna dominánssá. 

Az elemzés Petőfi Sándor Az apostol című elbeszélő költemé-
nyét az ember, polgár, szabadság, egyenlőség és áldozatvállalás 
központi fogalmainak mentén értelmezte. 
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