
népiességről formált elképzelésére (87.), sőt, 
„Arany János levele közrejátszott a Dózsa
vers megszületésében" (Kulin Ferenc: Petőfi 
és a reformkori Dózsa-kép, 146.). Nacsády 
József kiemeli, hogy a magyar irodalmi népi
esség Horváth Mihály történetszemléletére is 
támaszkodott, ugyanis ő terjesztette ki „a 
»nemesi nemzet« honszerző, államalapító tet
tének érdemét a magyar jobbágyságra" (80.). 
Feltolul a kérdés, mennyiben volt összeegyez
tethető ez az álláspont a nemzetiségek józan 
megítélésével. 

Hol keresendő Petőfi helye az európai köl
tészetben? Sőtér István szerint a válasz meg
adásához „olyan költők segítenek, akiket 
Petőfi nem ismert" (313.). Az egész életmű 
helyét a romantika és a realizmus határán 
jelöli ki, melyeket történetileg értelmez, nem 
ellenfelekként (325.), hanem egyazon folya
mat részeiként: „A XIX. század első fele a 
líra, mégpedig egy merőben új, a világkölté
szetben mindeddig ismeretlen líra virágzását 
hozza: Ennek a kivirágzásnak része Petőfi 
is" (316.). 

A további feladat tehát az egyes művek 

történeti elhelyezése. Az eszmetörténeti anyag
ban gazdag, a marxista Petőfi-értelmezés 
eredményeit ezen a területen sokoldalúan be
mutató kötetnek azonban van egy hiányos
sága: háttérben maradtak a költemények mint 
műalkotások. Átértelmezést egyedül Szigethy 
Gábor ad, kiemelve a Tigris és hiéna iróniáját 
(A drámaíró Petőfi), s verstípussal is csak 
Németh G. Béla foglalkozik (Az ódához emelt 
dal), az Itt van az ősz, itt van újra . . . című 
költeményt választva kiindulópontnak. Az 
elemzés során a fölemelést egyaránt érvénye
síti a létértelmezés, a műfaj, a beszédhelyzet, 
a hangnem és a retorikai szerkezet szintjén, 
s közben a sűrítő egyszerűsítésnek és a ráját
szásnak is figyelmet szentel. 

A könyv egésze az eddigi marxista kuta
tások eredményeinek összegezésével a leg
jobb alapot nyújtja e soron következő 
feladat elvégzéséhez. Petőfi eszmetörténeti 
helyének megállapítása önmagában való ér
téke mellett kiindulópont lehet a költő művei
nek poétikatörténeti rendszerezéséhez. 

Szegedy-Maszák Mihály 

PETŐFI ÉLETÚTJA 

összeállította és kommentálta: Martinkó András. Bp. 1972. Kossuth K. 264 1. 

Öröm kézbevenni Martinkó András köny
vét: illusztrációinak gazdagsága (arcképek, 
városképek, kéziratok és nyomtatványok 
fakszimiléi, a költő vándorlásait bemutató 
térképek), a papíranyag, színezés és laptükör 
könyvészeti szempontból is legszebb kiad
ványaink közé emeli a Kossuth Kiadó 
jubileumi példányát. A látvány örömét az 
olvasó (és a szakmai olvasó) öröme növeli, 
mert nemcsak szép, hanem jó könyv is a 
Petőfi életútja. Néhány hét telt el megjelenése 
óta, és már alig kapható — ez önmagában 
is beszédes bizonyíték. Nyugodtan elmond
hatjuk, hogy a legszélesebb olvasóközönség
hez szól, a legigényesebb formában. Korképet 
ad, a költő életútjának pontos, árnyalt, 
tudományos igényű rajzát; népszerűsít, 
tájékoztat és összefoglalja a Petőfi-kutatás 
minden jelentős eredményét. A monográfia
műfaj egyik legnehezebb formájában a kora
beli dokumentumok, a költő műveinek cso
portosításával. A tudós objektivitását, ítélő
képességét és szerénységét leginkább próbára 
tevő forma ez, hiszen Martinkó András „csak" 
az összeállítás és a nagyon kevés kommentá
lás feladatát vállalta. 

Ha a könyv műfaját meghatározandó 
hasonló példát keresünk, leginkább Hatvány 
Lajos nagyszabású dokumentumgyűjtemé
nyét (így élt Petőfi) említhetjük. Hasonló, 
de mégis egészen más. Martinkó András 

ugyanis nemcsak az életrajz, nemcsak az 
egyes évek, napok eseményeinek megvilá
gítására törekszik, hanem a költői pálya 
bemutatására, a művek megszerettetésére is. 
A Petőfi életútja rendeltetése és terjedelme 
amúgy is szigorúbb válogatást, rostálást kö
vetelt, de itt nemcsak mennyiségi változásról 
van szó. Martinkó András is az életrajz 
kronológiai rendjén halad, de nem a napok 
egymásutánját követi, hanem a művészi 
fejlődés, a jellem, a kor egy-egy fő kérdése 
szerint csoportosít (pl. a Szülői arcképek, 1847. 
szeptember 8. Erdőd, Egy mozgalmas útszakasz 
c. fejezetek). Az események legfőbb „kom
mentátora" pedig maga a költő, Martinkó 
András őt beszélteti — versben és prózában 
— a legszívesebben, mint a leginkább szava
hihető tanút. Elfogultság nélkül teszi ezt is: 
Petőfi vallomásait is szembesíti a tényekkel, 
megvilágítja, ha a költészetben „szépít" (pl. 
tanulóévei és a Deákpályám c. vers, 31.), s 
értékeli Petőfi ellenfeleinek emberi maga
tartását, objektív körülményeit (Mészáros 
Lázár reagálását a nyakravaló-ügyben, 221.; 
szabadságolási kérelmének lassú intézése, 
206—8.). Hatvány egy-egy pályaszakasz 
végén „summálásokban" összegez, ítél, vi
tázik; — megírták már sokszor, hogy mennyi 
gonddal, széles látókörrel, filológiai felké
szültséggel, szellemességgel — és mennyi 
elfogultsággal. Martinkó András dokumen-
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tumokat összekötő, magyarázó és kommen
táló szövegei is objektivitását dicsérik, 
Petőfi életútján, ezen a küzdelmes és oly 
tfagikusan rövid úton, tudóshoz méltó ka
lauzunk. 

• Az évfordulóra készült ünnepi kiadványok 
(életrajzok, albumok, tanulmányok, folyó
iratok, kiállítások) legnagyobb értéke, pro
tokollokon túlemelkedő, maradandó tanul
sága, hogy a költő emberi arcát világították 
meg. Nemcsak nagyságát, erényeit, hanem 
elfogultságát, elhamarkodott ítéleteit, szél
sőséges indulatait. De talán még nehezebb 
feladat a politikus-Petőfi nézeteinek, tettei
nek reális és tudományos igényű értékelése. 
Nem a konzervatív pályaképekkel folytatott 
vita a legfontosabb feladatunk már; Gyulai 
és Horváth János balvélekedéseit a politikus 
költőről Ady, majd Illyés Gyula tanulmánya, 
s főként a felszabadulás utáni irodalomtör
ténetírás eléggé megcáfolta. Hogy aztán 
feltámadjon egy másik legenda: a 48 isten
ségének homlokából készen kipattanó töké
letes forradalmáré, az ember feletti hősé, aki 
kételyek és tévedések nélkül, zászlóként 
lobogott minden idők forradalmai előtt. 
Hosszú esztendők kutatásainak eredményei 
összegeződtek most tanulmányokban, mo
nográfiákban, és Martinkó András dokumen
tum-életrajzában is: Petőfi politikai művelt
ségének, forradalmárrá érésének hiteles képe, 
1848 márciusától a szabadságharc bukásáig 
tartó időszakasz eseményeinek pontos fel
mérése, mérlegelése, a konkrét történelmi 
helyzet összevetése Petőfi nézeteivel és prog
ramjaival. Irodalomtörténészek és törté
nészek jelentős munkásságát (nem soroljuk 
fel neveiket, mert — szerencsére — hosszú 
lenne e névsor), évtizedes kutatások ered
ményeit összegezve rajzolja meg ez a könyv is 
a tisztán látó politikus Petőfi arcképét, aki 
nemcsak a forradalom logikáját ismerte, 
hanem a tényeket, a közelmúltat, az adott 
és változó politikai eseményeket, a lehető
ségeket is mérlegelte. Néhány példát emelnék 
ki Martinkó András könyvéből. Petőfi 
számára a sajtószabadság kivívása, a 12 pont 
és a márciusi napok követelései még csak a 
kezdetet jelentik, ám mégis a harc akkori 
feladatait vállalva áll a küzdőtérre, nem 
elvakult fantasztaként, hanem megfontolt 
politikus gondolkodóként (154—6.). Jó annak 
jelzése, hogy Petőfit nemcsak a francia példa 
tanította a tömegek forradalmi mozgósítá
sára, hanem a galíciai felkelés közeli példája 
is (158—9.). S bizonyos, hogy Martinkó 
András mint szakmájának mélyen elköte
lezett tudós, mindannyiunkkal együtt öröm
mel fogadta, hogy az utóbbi hetekben meg
jelent néhány tanulmány (Fekete Sándoré, 
Spira Györgyé, Urbán Aladáré) még több 
érvvel és adattal világította meg Petőfi 
politikai útjának történelmi realitását. Hite-

116 

les képet kapunk követválasztási kudarcáról. 
A könyv a legújabb kutatások eredményeit 
összegezve világítja meg itt a választókerület 
anyagi és társadalmi összetételét, a reakció 
szervezett és körültekintő támadását, becs
telen sakkhúzásait; ezek voltak alapvető 
okai bukásának, s nem Petőfi egyénisége 
és a korteshadjáratokban szokatlan beszéde 
(179—185.). Nem mulasztja el Martinkó 
András azoknak a verseknek, írásoknak köz
lését sem, amelyek a félreállított, tétlenségre 
kárhoztatott Petőfi időleges eltompulását, 
keserűségét, elfáradását tükrözik, — mélyen 
élte át kudarcait, mint mindenki más, de 
töretlenül s erősen emelkedett túl rajtuk —, 
amire viszont csak a kivételesen nagy jelle
mek képesek (179., 185.). 

Elfogulatlan, tényszerű, tehát hiteles 
képet kapunk a szabadságharc és a Petőfi
kutatás „kényes" kérdéséről, a nemzetiségi 
problémáról. Az Élet vagy halál c. vers sokat 
kerülgetett sorait is idézi a könyv. Idézheti 
nyugodtan, hiszen ott van körülötte a többi 
dokumentum, melyből egész világos, hogy 
Petőfinél nem nacionalista elfogultságról, 
hanem a francia forradalom példáján neve
lődött politikus nézeteiről van szó, aki az 
adott helyzetben a külső ellenséget látta a 
támadó nemzetiségekben, s nem a megveten
dő kisebbséget (195—7.). Mélyen jellemzőek 
ajköltő helyzetére, a lassan érlelődő forra
dalmi szellemre, a március utáni időszak 
sajtójának összképére, hogy Petőfi nagy 
politikai versei közül néhány akkor nem 
jelent, nem jelenhetett meg, hogy a költő 
maga is íróasztalába süllyesztette, esetleg 
barátainak mutatta meg csupán (ilyen az 
Olaszország, Az apostol, A nemzethez, Egy 
goromba tábornokhoz, Föl a szent háborúra c. 
művek). 

Egy-két helyen mégis ellent kell monda
nunk a könyvnek. Nemcsak azért, mert a 
kritikus sanyarú kötelessége, hogy hibát 
(kákán is csomót) keressen, hanem mert a 
nagyon hiteles, nagyon objektív összképből 
élesen válnak ki vitatható pontjai. Például 
az az állítása, hogy „Petőfi március 15-ének 
gyakorlati előkészítésében úgyszólván semmi 
szerepet sem játszott". (Kiemelés Martinkó 
Andrástól, 160.) Hozzáfűzi még, hogy alig
hanem Jókainak van igaza, aki szerint Szend-
rey Júlia bezárta, mert a veszélytől féltette. 
Elég pontosan ismerjük a márciusi napok 
eseményeit, ezekből, Petőfi naplójából, a 
költő és Júlia jelleméből nem erre következ
tetünk. Petőfi március elején valóban Veszp
rémben van, de a forradalmi hírekre már 
március 7-én Pestre ér. Március 11-én írja 
A mágnásokhoz (Dicsőséges nagy u rak . . .) 
c. versét, 14-én megírja a Nemzeti dalt. A 
Pilvaxban az ifjak a március 19-i forradalmi 
lakomára készülődnek (erre írja a költő a 
verset), a 12 pontot szövegezik és járják 



sorba a kávéházakat, hogy a közelgő ese
ményekre mozgósítsák a diákokat, polgáro
kat. Martinkó András valószínűleg arra gon
dol, hogy ebben az agitációs munkában nem 
vett részt a költő. De vajon nem volt-e 
gyakorlati szerepe a Nemzeti dalnak is? Nem 
arra kell-e gondolnunk, hogy Petőfi is, az 
ifjak is jól tudták, mikor, mi a költő leg
fontosabb feladata? Petőfi 14-én este értesül 
arról, hogy a proklamáció benyújtását halo
gatni akarják, ekkor írja Nap/ójában: „Az 
éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel 
együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis felesé
gemmel, ki mindig buzdítólag áll gondolataim, 
terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra 
emelt zászló. Azon tanácskoztunk, mit 
kell tenni? mert az határozottan állt előttünk, 
hogy tenni kell és mindjárt holnap . . . hát 
ha holnapután már késő lesz!" Ez a Júlia 
zárta volna be? És Petőfit? Jól tudjuk, hogy 
a költő felesége is részt vett az elkövetkező 
napok politikai eseményeiben. „Petőfi magá
ra vessen, ha a kis Júliából oly nagyképű 
trikotőz lett", írja a végletesen elfogult 
Hatvány. Pedig, ha valamikor, akkor már
cius 15-én volt mitől féltenie a költő és a 
maga életét; megírták már, hogy délelőtt 
még egy sortűz is megállíthatta volna a tobor
zásra indult fiatalokat. Akiket Petőfi vezetett, 
mert jól tudta, hogy ezen a napon mi a 
gyakorlati tennivaló, s mikor kell gyakorlati 
céllal elmondani a verset, melyet a márciusi 
napokra (eredetileg 19-re) írt. Nincs jogunk 
tehát azt mondani, hogy a vers nem volt 
része a gyakorlati felkészülésnek. S hogy 
Petőfi valóban akkor lépett a közvetlen 
cselekvés terére, politikai vagy katonai 
pályán, amikor arra a leginkább szükség 
volt, fájdalmas tanulság hadbavonulása és 
egész katonai pályájának története, melyet a 
könyv olyan hitelesen tár elénk. Csak még 
egy ponton helyesbítünk, ez pedig az 1848-as 
szeptember végi toborzó-útja. Martinkó And
rás erről azt írja, hogy végre hivatalos meg
bízást kap Kossuthtól. (201.) Kossuth való
ban felszólította a képviselőket — de csak a 
képviselőket! —, hogy kövessék példáját, 
s induljanak toborzó-útra. Am — ismerjük 
a szomorú történetet — Petőfi nem lett 
képviselő, s önkéntesként indul Erdély felé, 
Erdődön hagyva a gyermekét váró Júliát. 
A hivatalos megbízások, elismerések — ez 
is oly szomorúan jellemző egész pályájára — 
mindig később jönnek, a költő mindig egy 
lépéssel (vagy sok lépéssel) előbbre tart této
vázó kortársainál. 

Említettük Hatvány elfogultságát Júlia 
megítélésében, jól ismerjük a nemzet vád
jait, szemrehányását, a kortársak rosszindu
latú pletykáit; és ismerjük szánandó talaj-
vesztettségét, tragédiába torkolló, rövid 
életútját, vallomásait Petőfi halála után. 
Martinkó András szép és objektív képet rajzol 

róla, s különösen hangsúlyozza, hogy mű
vészietek volt maga is, ezért lehetett igazán 
társa a költőnek. Tartozunk az igazságnak 
azzal, hogy Júlia írói ambícióit Petőfi 
keltette fel, leánykorában, naplóját írogatva 
(melyik korabeli széplélek nem írt naplót?), 
még nem gondolt írói babérokra. Legfeljebb 
— mint Martinkó András írja — „a min
denféle siker utáni vágy" fűtötte. (95.) 
Történetük hitelességéhez tartozik az is, 
hogy 1846 ősze és 1847 tavasza között bizony 
csaknem végképp elhidegülnek egymástól, 
nem beszélhetünk semmiképp sem arról, 
hogy „Petőfi egyre-másra küldözgeti verses
szerelmes sóhajtásait Erdőd felé" (114.). 
Sass Károly levél-közvetítő szerepe is csak 
1847 tavaszán kezdődik és csak Júlia vég
leges döntése után válik rendszeressé. Júlia 
tétovázása, a körülötte és a költő körül 
kerengő pletykák miatt, Petőfi ekkor inkább 
távolodik Júliától, verset is keveset • ír, 
róla és emlékeiről inkább, mint hozzá. Lázas 
alkotómunka, a Tízek Társaságának ügyei, 
a politikai felkészülés, utazások, Arany és 
többek barátsága sokszorosan lekötik őt. 
E korszak Júlia-élményére az jellemző leg
jobban, amit maga Petőfi ír 1847 áprilisában: 
„Kit feledni vágytam S már-már elfeled
tem . . . " Illyés Gyulának igaza volt, a 
lány valóban az utolsó percekben döntött 
végérvényesen s hívta vissza Petőfit. 1847 
boldog nyarán készült a Szécsi Mária c. 
költeménye, nemcsak pénzkeresés szükségé
ből (151.), hanem — már Hatvány is így 
látta — saját révbe jutásának mintegy'tör
ténelmi analógiájaként. 

Hatvány nemcsak Júliával szemben. el
fogult, hanem a költő sok más kortársa iránt 
is. Jókainak szinte „elvből" nem hisz, 
„melodráma felé hajló romantikus agybe
rendezését", jellemét Petőfinél is szigorúbban 
ítéli meg. Mintha ennek árnyéka kísértene 
itt is. „Jókai mindig megérezte, hol terem, 
lehetőleg kockázat nélkül a legtöbb babér és 
pénz. Petőfi már napok óta feszült viszony
ban él vele Laborfalvy Rózával kötött kürta-
furcsa házassága miatt — szóval Jókai 
beleszól a két hagy költő fájdalmas vitájába, 
s elítéli Petőfit (szept. 3-án)" — írja Mar
tinkó András a Vörösmarty—Petőfi ellen
tét kommentárjaként. (191.) Hogy a két 
nagy költő vitájában milyen bonyolult 
körülmények játszottak közre, azt Martinkó 
Andrásnál jobban senki nem tudja, tehát 
sem Vörösmarty, sem Jókai felett nem- lehet 
egyértelműen pálcát törnünk ebben á kínos 
ügyben. Jókai jelleméről is inkább á későbbi 
évek tanulságai szerint ítél; ekkor még; ko
rántsem volt a könnyű sikerek embere, 
a kockázatot pedig a márciusi napokban 
éppúgy vállalta, mint bárki a Tízek közül. 
Ami pedig a Jókai házassága körüli „feszült 
viszonyt" illeti — bizony meg kell monda-
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nunk, hogy Petőfi illetéktelenül és erőszako
san próbált beleavatkozni, ő volt az, aki 
Jókai családját a házasulandók ellen moz
gósította. Pedig aligha tévedünk, ha azt 
mondjuk, hogy a minden korláton és elő
ítéleteken átlépő frigy Laborfalvy Rózával 
aligha történt volna meg a forradalmi idők 
háttere és éppen Petőfi példája nélkül! 

Martinkó András Petőfi-képe nemcsak 
azért hiteles, mert erényeivel és hibáival 
együtt rajzolja meg életútját, hanem mert 
azt is érzékeltetni tudta, hogy a költő korá
nak gyermeke, nem csodaként emelkedik 
ki kortársai közül, hanem tehetsége, tudása 
jelleme révén — azaz, amivé ő maga for
málta magát szenvedések, kétségek és mel-
lőztetések sorain át. Korának gyermeke volt 
műveltségében is, kedvenceinek, példaké
peinek (Béranger, Shelley, Heine) kiválasz
tásában kora ítéletét is összegezte. így tehát 
nem hangsúlyoznám „Petőfi páratlanul finom 
értékmércéjét, hogy kora fiatalságától, hasz
nálhatatlan Shakespeare-fordítasok szövegén 
át felismeri Shakespeare lángelméjét" (152.). 
Petőfi Shakespeare-rajongásában nem volt 
egyedül, s nem volt csupán a rossz fordítá
sokra és saját értékmércéjére utalva. A hazai 
sajtóban a magyar drámaírás irányáról Bajza 
és Henszlmann folytatott éles polémiát, 
melyben Shakespeare nagyságát sokszem-

pontúan, elméleti érvekkel is vitatják. A 
XVIII. század s főként Voltaire elutasító 
véleménye után Shakespeare ekkor egész 
Európában mintegy reneszánszát éli, a 
nálunk leginkább ismert német irodalomban 
is. Nem tudjuk, hogy Petőfi olvasta-e Goethe 
csodálatos Hamlet-elemzését a Wilhelm Meis
terben, de olvasta Heinét, olvasta Börnét, 
akik szintén minden idők egyik legnagyobb 
művészi lángelméjét tisztelték a nagy angol 
drámaíróban. így tehát inkább azt monda
nám, hogy Petőfi korának legjobb vélekedé
sében osztozott, amikor magasztaló sorait 
leírta a / / / . Richárd bírálatában. 

„Mindent megadnak a végtelen istenek | 
kedvenceiknek egészen, | minden végtelen 
örömöket, | a végtelen kínokat is egészen" — 
mondta Goethe (Vas István fordításában); s 
ha Petőfi a szerző ellen tiltakoznék is (mert 
nem szerette), igaza ellen aligha. Végtelen 
örömök, végtelen kínok, dicsőség és meg
aláztatás ormain és szakadékain át vonuló 
életpálya volt az övé. Martinkó András e 
rendkívüli sorsról, rendkívüli tehetségről, 
rendkívüli jellemről emberi portrét adott, 
hiteles pályaképet, hiteles korképet. — Mit 
is mondhatnánk nagyobb dicséretként? 

Mezei Márta 

FEKETE SÁNDOR: MEZÍTLÁB A SZENTEGYHÁZBAN 

Cikkek Petőfiről és kortársairól. Bp. 1972. Magvető K- 261 1. 

Ez a kötet különböző időpontokban, jó
részt folyóiratokban megjelent, olykor kuta
tási feladatokból folyó, máskor alkalomszerű 
tanulmányok cikkek, recenziók gyűjteménye. 
Hadd szögezzük le már az elején: sem a telje
sítendő feladat kényszere, sem pedig az alka
lomszerűség nem érezhető a kötet írásain, 
nyilván ama közhelynek számító igazság ér
telmében (amelynél alkalmasabbat mégis 
aligha találhatnánk), mely szerint a szemlélet, 
a problémalátás egysége foglalja őket keretbe. 
Persze ehhez nem árt hozzátenni azt sem, 
hogy Fekete Sándor leleményes szerkesztő is, 
aki például a mottó jellegű, az egyes írások 
élére helyezett bevezető mondatokkal, frap
páns módon tud átmenetet teremteni olyan 
írások között is, ahol az összefüggés távoli 
vagy legalább is nem teljesen magától érte
tődő. A kötet elrendezése persze, bármennyire 
megkönnyíti is az olvasó dolgát, mégsem 
tartozik a kötet legfőbb érdemei közé: ezek 
mélyebben keresendők, s tartalmi-szemléleti 
jellegűek. 

A kötet hőse, középponti alakja Petőfi. 
Ma már közismertek Fekete Sándor eredmé

nyei Petőfi életének és költészetének kutatá
sában és interpretálásában, mégpedig a szo
rosabban vett szakmánál szélesebb körökben. 
Petőfi-értelmezésének újszerűsége (s lényeges 
igazságai) összefüggenek egy talán szubjek
tív, egyéni adottságnak is nevezhető tulaj
donsággal, amely egyébként követendő mód
szerként is figyelmet érdemel, hogy tudniillik 
irodalomtörténeti előzményektől, sablonok
tól, tudományos (vagy tudományoskodó) kö
rülményességtől mentesen tud és mer (ami 
talán még nehezebb) egyszerű, kézzel fogható, 
logikus következtetéseket levonni, homályt 
oszlató logikát érvényesítve. 

A kötet második jellemvonásaként emlí
teném az aktualitás iránti érzékenységet. Nem 
arról van ez esetben szó, mintha Fekete min
denképpen napjainkra akarná vonatkoztatni 
Petőfi költészetének főbb mondandóit. Ellen
kezőleg: ettől kifejezetten óvja olvasóit. 
Mégse vonakodik attól, hogy miként a Petőfi
kutatás mai eredményeit, úgy a Petőfivel 
kapcsolatos vélekedéseket, balítéleteket, je
lentkezzenek azok akár újságcikkben, a köz
véleményben vagy közelebbről az ifjúság 
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