
összefoglalásul — az elmondottak alapján — azt hiszem joggal megállapíthatjuk: 
1. Petőfi költészetére jellemző, hogy mondanivalójának kifejezésére, érzékletessé tételére 

elsősorban és túlnyomó részben a konvencionális szimbólumokat használja fel. 
2. E szimbólumokat sohasem egymagukban, hanem többedmagukkal építi verseibe. Egy-egy 

nagyobb egységes gondolat, rendszerint politikai mondanivaló kifejezésére gyakran, sőt rend
szeresen egész sor szimbólumot használt. 

3. E szimbólumok olyan szimbólum-, illetőleg motívumrendszer(eke)t alkotnak, mely(ek)-
nek elemei többé-kevésbé állandóak, asszociációs kapcsolatban állanak egymással, és azonos 
vagy hasonló gondolat, tartalom kifejezésének eszközei. 

4. Petőfinek azonos tartalmú, azonos mondanivalójú költeményeiben (egyéb motívumok 
laza kíséretében) rendszeresen visszatérnek. Ennek következtében — főleg az 1847 utáni költe
mények egy részében — szinte állandósult, kikristályosodott (a korai művekben megfogalma
zott) nyelvi formában használja őket a költő. 

5. Van néhány olyan szimbóluma is a költőnek, melyet nem konvencionális értelemben 
használ. Ezek látszólag nem illenek bele szimbólumrendszerébe, abban idegen elemnek tűnnek. 
Olykor a konvencionális használat fölé emelkedve önállóbb életet kezdenek élni, s egy egész 
vers (rendszerint allegória) alaphangját megadó, a vers fölé emelkedő szimbólummá válnak. 
Olyan szimbólumokká, melyekben már ott érezzük a mai értelemben vett szimbólumok csíráját. 

6. A nagyobb összefüggések azt bizonyítják, hogy Petőfinek ezeket a látszólag különálló, 
nem konvencionálisnak érzett szimbólumait is a motívumok egész sora kapcsolja nyelvi rend
szerébe, és ezek motívum- és szimbólumkincsének szerves részei. 

7. Szerves kapcsolatban állanak mind a konvencionális, mind a látszólag különálló szimbó
lumok, motívumok is Petőfi korának irodalmi és köznyelvével, a kor nyelvének kifejezés- és 
szimbólumkészletén alapulnak, abból táplálkoznak. 

Wacha Imre 

Petőfi és Sevcsenkó 

Amikor Petőfi Sándor költészetéről esik szó és ki akarják jelölni helyét a világirodalomban, 
akkor a magyar költő neve többnyire olyan irodalmi nagyságokéval kerül egy sorba, mint 
Byron, Shelley, Heine, Lermontov, Mickiewicz, Espronceda, Baratasvili, Sevcsenkó. Nemcsak 
azért, mert mindannyian kijárták a romantika iskoláját és egész alkotói tevékenységük — 
vagy annak jelentős része — a haladó, forradalmi romantikus irányzat jegyében telt el, hanem 
rendkívül fontos az is, hogy egytől egyig a XIX. század első felében éltek és írtak, vagyis egy 
olyan közös eszmekör feszültsége befolyásolta munkájukat, melyben a legkülönbözőbb erő
vonalak — hatások és kölcsönhatások — kereszteződtek és fonódtak össze. Az említett költők 
közül az első három műveit Petőfi igen jól ismerte. Verseiben észre is vehető Byron, Shelley, 
de különösen szembetűnően Heine hatása. A többiekről nem volt tudomása. De az ő költé
szetükkel is rokonítja valami az érzelmek szférájában, a témaválasztásban és a műfordítások 
használatában. Sőt, a közös vonás verseik magasztos hangvételét és iróniáját illetően is fel
lelhető. 

Petőfi verseit a szabadságszeretet hatja át ugyanúgy, ahogy a felsorolt művészekét. Petőfi 
— Esproncedához, Miczkiewiczhez, Baratasvilihez, Sevcsenkóhoz hasonlóan — népe politikai 
felszabadításáért harcol, ő is, mint Shelley és Sevcsenkó, a társadalmi egyenlőség és testvériség 
jelszavát hirdeti, a népbe fekteti minden reményét, miközben síkra száll a felvilágosodásért és a 
szellemi egyenjogúságért. Byronnal és Sevcsenkóval egyetemben úgy véli, hogy kortársai 
szellemi rabságának egyik fő okozója a gondolatokat gúzsba kötő egyház, és kegyetlenül sza
tirikus versekben ostorozza a képmutató, ravasz papokat, nem riadva vissza az istenkáromló 
kijelentésektől sem. 

Sok hasonlóság mutatkozik abban, hogy Oroszországban, Magyarországon és Grúziában a 
köztársasági eszmék nemzedékről nemzedékre szálltak. Ragyiscsev és a dekabristák elkép
zelései ugyanúgy lelkesítették Puskint es Lermontovot, mint ahogy Petőfit a magyar jakobi
nusok és Kölcsey, vagy ahogy Baratasvili tanító mesterének és ihletőjének tekintette a köz
társaságpárti Solomon Dodosvilit, a francia forradalom rajongó hódolóját. Petőfinél is, akár
csak a fent említett költőknél, a respublikanizmus elválaszthatatlanul összefügg a szenvedélyes 
zsarnokgyűlölettel és monarchiaellenességgel. Sevcsenkóhoz és Heinéhez hasonlóan a szatíra 
fegyverével küzd a Habsburg-trón támaszát képező züllött arisztokrácia ellen pellengérre állítja 
a jobbágytartó földesurakat és a parazita életmódot folytató kisnemeseket. Minden erejével arra 
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törekszik — és ebben Heinével, Miczkiewiczcsel, Esproncedával, Sevcsenkóval rokon —, hogy 
felrázza honfitársait a politikai letargiából, aktív cselekvésre késztesse őket, és elterjessze 
köztük a köztársasági és forradalmi eszméket. 

Mégis, annak ellenére, hogy rengeteg közös vonás található Petőfi és a forradalmi vagy haladó 
romantika többi kiemelkedő képviselőjének költészetében, művészetére olyan mozzanatok is 
jellemzőek, melyek föltétlenül szükségessé teszik, hogy még a legforradalmibb beállítottságú-
aktól is elkülönítsük a magyar költőt. Petőfi János vitéze, egyedülálló jelenség a nyugat-európai 
irodalomban. A forradalmi romantikusok közül (Sevcsenkó kivételével) előtte senki sem meré
szelte, hogy parasztot tegyen nagylélegzetű lírai-epikai alkotásának pozitív főhőséül, senkinek 
sem sikerült az övéhez fogható teljességgel és színesen ábrázolni a népi-nemzeti életet ilyen 
költői és egyúttal közérthető formában. 

Ugyanezt mondhatjuk Az apostolról is, melyet csak nagyon erős leegyszerűsítéssel lehet egy 
sorba helyezni olyan tragikus hangvételű szimbolikus filozófiai^ poémákkal, mint Byron 
Manfrédja és Káinja, Lermontov Démonja és Mcirije, Miczkiewicz Ősök című műve vagy Bara-
tasvili Meránija.1 Az apostol nem abban különbözik tőlük, hogy terjedelmesen leírja egy ember 
életének minden fontos részletét születésétől kezdve haláláig, és a költészet eszközeivel felidézi 
egy hősi jellem kialakulásának történetét, vagyis megfelel a műfaj összes megszokott köve
telményének (nagylélegzetű cselekményes elbeszélés emberekről és eseményekről), ami Byron 
dramatizált misztériumáról a Káinról vagy Baratasvili lírai-patetikus hőskölteményéről nem 
mondható el ilyen egyértelműen. A Manfred vagy a Démon viszont a poémák minden ismerte
tőjegyével rendelkezik, mégsem vethető össze Az apostollal, mert Petőfi egy olyan néptanító 
és forradalmár alakját villantja fel, aki világítótoronyként magaslik a többi ember fölé, és 
a korabeli európai irodalomban példa nélkül áll. Voltak ugyan korábban is zsarnokság ellen 
küzdő, Isten ellen lázadó hősök, nemegyszer színesebbek, magasztosabbak — titáni szenvedély-
lyel felruházott lények az istenek fajtájából, akik minden tekintetben felülmúlták a közönséges 
embert, de ilyen egyszerű és nagylelkű, földi örömökkel megáldott és földi gondokkal megvert 
személyt, az egyetemes emberi boldogságért ilyen következetesen harcoló demokratát eleddig 
az irodalom még nem ismert. 

Műfaji sajátosságait és művészi eljárásait tekintve Az apostol meglehetősen közel áll a forra
dalmi romantikus poémákhoz. Amiben Petőfi alkotása különbözik tőlük, és amivel valami tel
jesen újat hozott a XIX. század első felének irodalmába, az az eszmei mondanivaló. Külön 
ki kell emelnünk, hogy (Sevcsenkó kivételével) az összes felsorolt költőtől eltérően, Petőfi 
nemcsak műveiben és világnézetében volt forradalmi demokrata, hanem társadalmi politikai 
gyakorlatában is. Elég ha itt csak az 1848-as márciusi forradalomban betöltött vezető szere
pére utalunk. Azok az eszmék, melyek Az apostol és sok más forradalmi költemény megírására 
késztették, nemcsak ábrándként lebegtek szeme előtt, melyben érdemes hinni és reménykedni, 
hanem a forradalmi harc valós tapasztalatából fakadtak. Nemkevésbé fontos, hogy a valóság 
fejlődésében és konfliktusokban való ábrázolásának módszere Petőfinél nem csupán a forra
dalmi romantikára szorítkozik, hanem túlhaladja azt és alkotó éveinek utolsó szakaszában már 
a kritikai realizmus dominál. Petőfi művészetét csak Sevcsenkóéval lehet egyetemes érvénnyel 
összehasonlítani, mivel minden más összehasonlításnál az esetleges mozzanatok kerülnének 
előtérbe és így híjával lenne a bizonyító erőnek. 

Az ukrán olvasók különösen azért érzik közel Petőfit, mert életében és költészetében sok 
minden hasonlít Tarasz Grigorjevics Sevcsenkó életére és alkotói tevékenységére. 

Elsőként Anatolij Vasziljevics Lunacsarszkij mutatott rá Petőfi és Sevcsenkó költészetének 
rokon vonásaira. Lenin harcostársa, az első szovjet közoktatásügyi népbiztos — aki mellesleg 
költőként, publicistaként és drámaíróként is megállta a helyét és a legkiválóbb marxista kriti
kusok és irodalomtörténészek közé tartozott — már a 20-as években sokat tett azért, hogy Pe
tőfi költészetét az Októberi Forradalom hazájában közelebb vigye a tömegekhez. Saját kezűleg 
fordította le a magyar költő 38 versét, akit kora „bolsevik"-jának nevezett. Ezek a — Stenbach 
és Neugebauer német fordításai alapján készült — fordítások önálló kötetként is megjelentek 
1925-ben,2 melyhez maga Lunacsarszkij írt előszót. Ez az írás azóta már több kiadást ért meg 
és fordításban a magyar olvasók számára is hozzáférhető.3 

Itt ragadja meg az alkalmat Lunacsarszkij, hogy összehasonlítsa a nagy magyar lázadó 
költészetét kortársainak — Heinének, Lenaunak, Lermontovnak, Sevcsenkónak — munkás
ságával. Utal az ukrán költő és Petőfi életrajzában fellelhető közös vonásokra és hangsúlyozza, 
hogy mindkettőjük „magasan felülemelkedett környezetén és díszére válhatott bármely ér
telmiségi társaságnak, nem csupán tehetsége és erkölcsi habitusa, hanem műveltsége révén is."4 

1 Ezeket a műveket vizsgálja I. G. NYEUPOKOJEVA: A XIX. század első felének forradalmi romantikus 
poémája c. könyvében. 2 AjiencaHflp rieTecfm: H36paHHbie CTHXOTBopeHH«. TH3, M.-JI. 1925. 

«A. LUNACSARSZKIJ: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1959. 190. 
« I.m. 191. 
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Sajnos a későbbiek során Lunacsarszkij már nem tér vissza ehhez a témához, hogy tovább 
taglalja a Petőfi és Sevcsenkó közt meglevő analógiákat, hanem inkább Heinével, Lenauval, 
Lermontovval és Byronnal veti össze részletesebben a magyar költőt, ami igen nagy veszteség, 
mert ez a futólagos megjegyzés — elmélyítve — könnyen cikke legérdekesebb részévé válhatott 
volna, hiszen köztudomású, hogy Lunacsarszkij nagyszerűen ismerte Sevcsenkó művészetét és 
Nagy népi költő címmel tartalmas tanulmányt is írt róla. 

Ezek után a magyar és ukrán költő neve elég sűrűn került egymás mellé, bár sem Ukraj
nában, sem Magyarországon nem látott napvilágot egyetlen olyan tudományos munka sem, 
mely megkísérelte volna, hogy ezt az összehasonlítást szilárd alapokra helyezze. Csupán Ju. V. 
Skrobinyecnek, a magyar költészet avatott tollú műfordítójának publikációi és az Ungvári 
Egyetem tudományos ülésszakán tartott előadásának tézisei képeznek e szempontból kivételt. 

Anélkül, hogy teljes egészében meg akarnánk oldani a két nagy nemzeti költő és forradalmi 
demokrata eszmei és költői rokonságának problémáját, szeretnénk kissé részletesebben szólni 
(amennyire tanulmányunk terjedelme megengedi) e rokonság néhány sajátos mozzanatáról, 
azzal a céllal, hogy legalább fő vonásaiban felvázolják, miben rejlik a két rendkívül eredeti 
tehetség — minden utánozhatatlan egyéni sajátosságon túlmutató — hasonlósága. 

Néha egyszerűen megdöbbentő és megmagyarázhatatlan, mennyire egyforma indulatok, 
érzelmek fűtik Petőfit és Sevcsenkót, mennyi a — van, mikor szó szerinti — megegyezés csak
nem azonos időben született verseikben. íme néhány példa. 

1844 februárjában írta Sevcsenkó Miért nyűgöz le sorsom ? című rövid lírai darabját, melyben 
nagy kifejező erővel jeleníti meg a szívét összeszorító, lelkén elhatalmasodott fájdalmat sze
retett szülőföldjének, Ukrajnának sorsa miatt: 

Mért nyűgöz le sorsom? Terhem meddig hordom? 
Ó, kihez jajdulhat, kiálthat szivem, 
Mint anyjához gyermek? Súlyos, mint az ólom, 
Közönyös végzetem, örök idegen . . . 
Éhezem, szomjazom, elszunnyadni vágyom — 
Dermedj meg, én szívem, ne csak szunnyadozz, 
Felettem hadd járja táncát a gonosz, 
Ha nincs már mit tennem széles e világon! 

Weöres Sándor fordítása5 

Ugyancsak 1844-ben, valamikor január—február táján került ki a beteg és elkínzott Petőfi 
tolla alól Debrecenben A dal: 

Bölcsőben sír az éber csecsemő; 
Bölcső előtt 
A dajka zeng — el szokják a dalok 
Altatni őt. 
Sok szenvedésem síró gyermeke 
A fájdalom; 
Dalt dalra költök — dalaimmal őt 
Elaltatom. 

A hangulat és a központi kép (obraz) hasonlóságához nem fér kétség. Elképzelhető olyan 
ellenvetés, hogy a két vers valószínűleg közös forrásra vezethető vissza. De még ha sikerülne 
is felfedezni egy közös prototípust, akkor sem valószínű, hogy egyidőben vált ismertté mind 
Petőfi, mind Sevcsenkó előtt és egyszerre késztette őket arra, hogy motívumait újrafogalmaz
zák. 

Sevcsenkó lírai versét, a Három évet fájdalom hatja át, kiütközik belőle a csalódás keserű
sége. Ezzel együtt nagyon egyszerű és őszinte alkotás, képei tipikusnak mondhatók Sevcsenkó 
költészetében, és szorosan a népélethez, a szülőföld történetéhez, az egyszerű embereknek — 
a költő honfitársainak — szenvedéseihez kapcsolódnak. Kis melankólia, belső bizonytalanság, 
zavar csendül ki belőle, de ugyanakkor düh is — komor és nyugtalanító irónia. Ennek ellenére 
a mű eléggé egyöntetű, hiányzanak belőle a rikító, szokatlan színek, a költő kerüli az éles 
kontrasztokat. Petőfi nagy versmonológjában Az őrültben egészen másként jár el. Palettájának 
vakítóan ellentétes tónusait diszharmonikus sorrendben keveri egymás mellé úgy, hogy azok 
szinte kiabálnak, nyugtalanító káoszukkal, érzékeltetve a beteg elme béklyóiba vert gondolat 

'Tarasz Sevcsenkó: Kobzos. Bp. 1961. Sevcsenkó verseit a továbbiakban is ebből a kiadásból idézem, 
a Petőfi-verseket pedig a Petőfi összes művei. Bp. 1951. c. kiadásból. 
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önmagát megsemmisítő vergődését. Műveibői árad a szenvedély vadsága, a romantikus 
egzotikum; hiperbolái kozmikus méretűvé növekednek.6 És mégis a világot gonoszságáért 
lángsugár-korbáccsal büntető őrült el-elakadó szavai és az embertársai nyomorúsága láttán 
elerőtlenedett költő tragikus gyónása között nemcsak belső, érzelmi hasonlóság fedezhető fel, 
hanem bizonyos képi megfelelés is: 

Szivem megszerette az embereket 
És szerelmessé lett beléjük, 
Hozzájuk szokott. Azok meg 
Játszottak vele, dicsérték . . . 
De ahogy ellopództak az évek, 
és könnyeim kiszáradának 
— Az igaz szerelem könnyei — 
Lassacskán 
Szemem is úgy nyílott fel. . . 
Körülnézek. — 
Jobb nem is beszélni róla. 
Köröttem bárhova nézzek 
Nem emberek, kígyók tülekednek . . . 
És elfogytak könnyeim, 
Minden ifjúi könny. 
Most pedig szivem, ami széttört, 
Méreggel gyógyítgatom. 
Nem sírok és ének sem 
Hangzik a számról — 
Csak bagolyként huhogok 

(Három év, 1845. december 2 2 j 

. . .egy hiéna kiása síromból. 
Ez az állat volt egyetlen jóltevőm. 
Ezt is megcsaltam. 
ő combom akarta megenni; 
Én szívemet adtam oda, 
S ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. 
Hahaha! 
De hiába, csak így jár, 
Ki emberrel tesz jót. Mi az ember? 
Mondják: virágnak gyökere, 
Amely fönn a mennyben virul. 
De ez nem igaz. 
Virág az ember, melynek gyökere 
Ott lenn van a pokolban. 

(Az őrült, 1846. január) 

Mindkét mű, melynek születését alig néhány nap választja el — hiszen Sevcsenkó verse 1845 
decemberének végén keletkezett, Petőfi pedig a sajátját 1846 első napjaiban írta —, forduló
pontot jelöl. Bennük fejeződött ki bizonyos hangulati törés, egyfajta pesszimista roham, mely 
erőt vett a költőkön, és ha nem is tartott hosszú ideig, eléggé megviselte őket. Petőfinél az 
okok többé-kevésbé személyes jellegűek — csalódás néhány fiatalkori barátban, viszonzatlan 
szerelem és ennek kapcsán egyre erősödő magányérzet. Ehhez járult még az a hajsza is, amit a 
konzervatív és reakciós sajtó hasábjain indítottak ellene az irigy kritikusok. Egyéni fájdalom 
tükröződik Sevcsenkó soraiban is, akit szintén gyakran nyomasztott az egyedüllét és legalább 
annyi rágalmazó vette körül, mint a magyar költőt. De az elkeseredést végeredményben még
sem annyira azok a nehézségek váltották ki belőlük, melyekkel meg kellett birkózniuk, hanem 
inkább az a tudat, hogy ráébredtek, milyen óriási szakadék tátong költői, emberi, honpolgári 
és politikai eszményeik, valamint az orosz és osztrák birodalom vigasztalan valósága között. 

Szembetűnő a gondolati és kif ejezésbeli hasonlóság az alábbi versekben is: 

• Érdekes A. Lunacsarszkij megjegyzése: „Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam lefordítani Az őrültet — 
igen jelentős költemény . . ." ('LUNACSARSZKIJ: Irodalmi tanulmányok. 204.) 
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Tarasz Sevcsenkó 
Hol vagy, te Jobb-sors? merre vagy? 
Mert ez se rossz, se jó! 
Ha jót nem adhatsz, rosszat adj, 
örök mindható! 
Ne adj ébernek álmokat, 
A szív azoktul ernyed. 
Ne add, hogy sárban, korhatag 
Tuskóként elheverjek. 
De lángot adj, szép életet. 
Mit kormányozzon szeretet. 
Ha nem: dühöt küldj, átkot, 
S gyutsam föl e világot! 
A lánc csörgése vajmi rút, 
Rabságban halni bánat; 
Szunnyadni ám még szomorúbb 
ölén szabad hazának. 
Ki elaludt, pusztulni fog, 
Eltűnik nyom nélkül. . . 
Élek? halok? mindegy dolog, 
Szivem ha nem hevül. . . 

(Hogy telik múlik éjre napra éj-nap . . . 1845) 
Zempléni Árpád fordítása 

Petőfi Sándor — 
Egy gondolat bánt engemet: 
Ágyban, párnák közt halni meg! 
Lassan hervadni el, mint a virág, 
Amelyen titkos féreg foga rág; 
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, 
Mely elhagyott, üres szobában áll. 
Ne ily halált adj, istenem, 
Ne ily halált adj énnekem ! 
Legyek fa, melyen villám fut keresztül, 
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül, 
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe 
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le 

Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek 
Az emberiségért valamit! 
Ne hamvadjon ki haszon nélkül e 
Nemes láng, amely úgy hevít. 

(Egy gondolat bánt engemet... 1846) 

(Sors nyiss nekem tért... 1846) 

Mindkét költő az emberiség javára óhajt cselekedni, szívüket az emberek iránt érzett nemes 
szeretet hatja át. A kispolgári tespedtség, érzéketlenség, lelki üresség az, amitől rettegnek. 
Százszor többre érdemesítik az ilyen sanyarú vegetálásnál a hősi halált. Készek a szabadságért, 
szebb jövőért vívott harcban „felgyújtani a világot", hogy elérkezzen a nap, amikor 

. . . minden rabszolga-nép 
Jármát megunva síkra lép 
Pirosló arccal és piros zászlókkal 
És a zászlókon eme szent jelszóval: 
„Világszabadság!' 

A versekben vezérfonalként végighúzódó gondolat, hogy a szent cél csak harc árán érhető 
el, Petőfinél különösen pontosan és meggyőzően jut kifejezésre a ,„világszabadságért" vívott 
küzdelem grandiózus képében. 

88 



Az általunk fentebb idézett néhány példát — melyek közül talán a harmadik a leginkább 
jellemző — vég nélkül szaporíthatnánk. Közös gondolatokat, rokon szövegrészeket még szám
talan versben találunk, hiszen Petőfi és Sevcsenkó, mint költői képrendszerük majdnem teljes 
egybevágósága is bizonyítja, rokonlelkek. Az általunk választott példákban különösen kelet
kezésük időbeli közelsége szembetűnő. Ez természetesen a véletlen rovására írható, hiszen 
köztudott, hogy egyik költő sem ismerte a másik művészetét és így kölcsönhatásról vagy mo
tívumok átvételéről szó sem lehet. És mégis, már pusztán az a tény, hogy mindkettőjüket 
körülbelül egyidőben foglalkoztatták ugyanazok a — vagy legalábbis rendkívül hasonló — 
gondolatok és érzések, bizonyos törvényszerűségre enged következtetni. 

A leglényegesebb érintkezési pont — forradalmi demokratizmusuk. Világnézetükből ki
folyólag mindketten egy olyan parasztforradalom eszméjét hirdették, mely megszünteti a 
jobbágyság intézményét és a zsarnokságot — vagyis a Marx előtti leghaladóbb ideológiai 
irányzat hívei voltak. A népfelkelés gondolata Sevcsenkónál először híres történelmi poémájá-
ban, az 1841-ben írt Hajdamákok-ban bukkan fel, és az egyik szovjet kutató véleménye szerint 
ettől az időponttól kell számítani forradalmi demokratikus szemléletének kezdetét.7 Petőfi 
néphatalommal és köztársasági államberendezkedéssel kapcsolatos nézetei 1846-ban kristá
lyosodtak ki véglegesen. Ekkor vált szilárd meggyőződésévé, hogy az elnyomott néptömegek 
előtt csak egyetlen lehetséges út áll — harc a tirannusok és az arisztokrácia ellen. 

Petőfi és Sevcsenkó művészetének meghatározója a szó nemes értelmében vett népiség. A 
népiség mint sorsvállalás. Mindketten a nép fiai — a paraszttömegekből jöttek. Az anyatejjel 
szívták magukba a népi világlátást, gondolkodást. Mind nyelvezetük, mind költői képrend
szerük népi eredetű. Mindezt csak kiegészítette széles körű műveltségük, a kortársaik és elődeik 
— gondolkodók, tudósok, művészek — által létrehozott kulturális értékek — szépirodalom, 
filozófia, történettudományi munkák — ismerete. 

A népéletet, népszokásokat összes apró részletével belülről ismerték; mert átélték mint 
létezésük természetes velejáróját. Nem csoda, hogy népi érdekeket képviselnek, a nép reményeit, 
vágyát szólaltatják meg — népen a nemzet elnyomott, kizsákmányolt rétegeit értve. Arra 
törekszenek, hogy mindenki megértse őket. Ezért egyszerűen, világosan írnak anélkül, hogy 
közönségesek lennének, vagya népet próbálnák magukhoz, „felemelni", amit nem is tehetnének 
meg, hiszen önmaguk és a nép között nem látnak különbséget. 

Ha lírájukat vagy epikus műveiket összehasonlítjuk, lépten-nyomon bizonyítékokat talá
lunk népköltészetből fakadó képi gondolkodásmódjuk szerves rokonságára vonatkozólag. 
Mint ismeretes a folklórtudomány nem egy olyan esetet tart számon, mikor teljesen különböző 
országok — sőt kontinensek — népművészeti alkotásaiban ismétlődnek meg csekély eltéréssel 
ugyanazok a motívumok. Hogyne fedezhetnénk fel tehát hasonlóságot az évszázadokig egymás 
mellett élő szlávok és finn-ugorok népművészetében! Kétségtelenül ez a körülmény befolyá
solja, hogy Petőfi és Sevcsenkó képrendszerében, eszméiben, költői fordulataiban — a költők 
nyilvánvaló nemzeti sajátosságai ellenére is — annyi a közös vonás. 

Petőfi is, Sevcsenkó is valódi nemzeti költő. Bennük testesül meg nemzetük géniusza, ben
nük jutnak kifejezésre a legkiválóbb nemzeti jellemvonások. Műveik eszmevilága széttéphetet-
lenül összeforrott a nemzeti eszmékkel, melyek kortársaikat a nemzeti elnyomás ellen a fel
szabadulásért vívott küzdelemben lelkesítették. Művészetük szülőföldjük történetét, a nép
élet tényeit tükrözi vissza. Rendkívül fontos, hogy a nép felszabadítását egyikük sem úgy ér
telmezte, mint csupán politikai felszabadítást, az idegen iga lerázását. Az alapvető kérdés mind 
a cári Oroszországban, mind az osztrák birodalomban a jobbágyok társadalmi felszabadítása 
volt. Mind Sevcsenkó, mind Petőfi elsődleges feladatnak a dolgozók, az elnyomott parasztság 
felszabadítását tekintette, és mindketten annak a gyalázatos röghözkötöttségnek eltörléséért 
szálltak síkra, mely megnyomorította Oroszország és Magyarország parasztjainak nagyobbik 
hányadát. 

Sem a magyar, sem az ukrán költő nem képzeli, hogy a nép szociális felszabadítását isteni 
beavatkozásra vagy királyok és földesurak jóindulatára lehet bízni. Meg vannak győződve a 
forradalmi harc eszközeinek szükségességéről és hatékonyságáról, állhatatosan és bátran ki
állnak a társadalom gyökeres átalakításának eszméje mellett, aktív cselekvésre, népfelkelésre 
buzdítanak. 

' K). JJ. MaprojiHc: HcropmiecKHe B3rjmjtf>i T. r . IIleBieHKO. H3AaTejib CTBO J i ry , 1964. 126 — 127. — 
M. I. NOVIKOV: T. G. Sevcsenkó társadalmi-politikai és filozófiai nézetei című munkájában olvasható: „Sev
csenkó forradalmi demokratizmusa 1844-től mutatkozik meg egyre erősebben, amikor is a rá jellemző szenve-
délyességgel küzd a földesúri—jobbágyi rendszer, az arisztokratikus államberendezkedés, a cárizmus ellen, 
és a parasztságot forradalmi cselekvésre szólítja fel." 
M. H. HOBHKOB: 06mecTBeHHO-nojiHTH«iecKHe H AwiococbcKHe B3iwiflbi T. T. IIIeB«ieHKO. M. 1961. tton. AH 
CCCP. 82. 



Harci riadó rivall Sevcsenkó Hajdamákok és Kaukázus c. poémáiban, David zsoltaraiban, 
Holtaknak és élőknek című költeményében, valamint a csodálatos szépségű Végrendeletben: 

... aztán — talpra! 
Bilincseket tépjétek el, 
S a szabadságot öntözzétek 
Gaz ellenünk hő vérével! 

Sztripszky Hiador—Varga Bálint fordítása 

. . . és föl, talpra 
Törjétek szét a rabláncot, 
öntözzétek gaz zsarnokunk 
Vérével a szabadságot. — 

Anka János fordítása 

A társadalmi felszabadításért folytatott össznépi küzdelem gondolata különös szenvedéllyel 
és erővel fogalmazódik meg a Nem szeretem, ha sajnálgatnak című versben. 

Hogy szabadságunkat ébressze, 
Ehhez egy szerszám jó: a fejsze; 
Legyen kifent a fejsze-él 
S a szabadság majd újra él; 
Másképpen megtörténhetik, 
Hogy alszik végítéletig. 

Weöres Sándor fordítása 

Könnyen megállapítható Petőfi és Sevcsenkó eszméinek összhangja, ha összehasonlítjuk, 
Az ítéletet és a Holtaknak és élőknek című verset, melyben szintén felmerül a volt elnyomói 
felett ítélkező fenséges és igazságos népítélet képe: 

Nemsokára örömre ébred 
A sok megbilincselt ember. 
Eljön az ítélet napja 
És megszólalnak a hegyek meg a Dnyepr. 
És százkarú patakként 
ömlik majd a tenger kék vizébe 
Gyermekeitek vére . . . 

A 149. Dávid-zsoltár ugyancsak azt a pillanatot jeleníti meg, amikor az elnyomó „pusztítók" 
elnyerik méltó büntetésüket az elnyomott „igazak" kezétől (emlékezzünk vissza, hogy Petőfi 
Az ítéletben hasonló képet fest elénk a „jók" és „gonoszok" végső küzdelméről, melyből a 
„jók" kerülnek ki győztesen). 

Petőfi műveiben — akárcsak Sevcsenkónál — számtalan variációban ölt testet a forradalmi 
harc eszméje, hangzik el a felkelést sürgető felhívás: 

Eljön, eljön az Ítélet napja, 
A nagy isten véritéletet tart, 
S még jutalmát jó, rossz meg nem kapja, 
Már nyugodni sem fog addig a kard! 

(III. 33.) 

A magyar forradalmi-demokrata költészetben a „kard" a zsarnokság elleni véres harc szim
bóluma és az idézett sorok arra szólítanak fel, hogy nem várva be az istenítéletet, haladékta
lanul hozzá kell kezdeni a forradalomhoz. Még nyilvánvalóbb ez a Mit csinálsz-ban: 

Nem maradhat így sokáig, 
Mi hogyan lesz, majd elválik, 
Elválik a csatatéren, 
Varrd meg azt a zászlót, feleségem! 

Drága áru a szabadság, 
Nem ingyen, de pénzen adják, 
Drága pénzen, piros véren; 
Varrd meg azt a zászlót, feleségem! 

Engesztelhetetlen gyűlölet hatja át Petőfi egyik legismertebb versének A mágnásokhoz 
címzett sorait, melyet hangulatilag akár a Kobzos múzsája is ihlethetett volna. 

Ki a síkra a kunyhókból 
Miljomok! 
Kaszát, ásót, vasvillákat 
Fogjatok! 

Az alkalom maga magát 
Kínálja, 
Ütött a nagy bosszúállás 
Órája! 
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— Ez a vers eszmei szempontból nagyon sok hasonlóságot mutat fel Sevcsenkó Holtaknak és 
élőknek című versével, melyben az ukrán költő kegyetlen bírálattal illette a nemzet nemességét, 
elvitatva múltbéli érdemeiket és bebizonyítva antipatriotizmusukat és osztályjellegből fakadó 
egoizmusukat. Sevcsenkó is — akárcsak Petőfi — a nép véres bosszújával fenyegeti a földes
urakat, és azt jövendöli, hogy a felháborodott nép haragja elől nem lesz menekvés. Még argu
mentációjuk is többé-kevésbé megegyezik. Mivel egyik költő sem hiszi, hogy a nemesség és 
jobbágyság érdekeit közös nevezőre lehet hozni, arra törekszenek — a nemzeti egységet a 
szabadságharc sikere érdekében megőrzendő —, hogy felvilágosítsák az arisztokratákat, mi 
várja őket abban az esetben, ha nem hajlandók a népnek engedményeket tenni, bár — a re
formizmus híveivel ellentétben — sem Petőfi, sem Sevcsenkó nem reménykedik az intés foga
natjában a mágnások erkölcsi újjászületésében. Sevcsenkó, miután figyelmezteti a nemeseket, 
hogy „térjenek észre, viselkedjenek emberhez méltóan, legyenek testvérek", prófétai szavakkal 
rajzolja meg az elkövetkező rettenetes, de jogos népítélet képét. Petőfi verse pedig a következő
képpen fejeződik be: 

Ha bennünket még mostan is 
Megvettek, 
Az úristen kegyelmezzen 
Tinektek! 

Gyűlölet és megvetés izzik az Álom, Holtaknak és élőknek, Hideg szenvedély soraiban csakúgy, 
mint A mágnásokhoz, A külföldi magyarokhoz, A magyar politikusokhoz intézett versekben. Az 
Álom szatirikus képeinek nincs Petőfi nagyobb lélegzetű műveiben megfelelője. A befejezet
lenül maradt A táblabíró más stílusjegyekkel rendelkezik, nem annyira kíméletlen. Viszont a 
magyar költő királyellenes — Ausztria, Készülj hazám!, A királyokhoz — vagy történelmi 
tárgyú — Kun László krónikája, Dobzse László, Kont és társai, A király esküje, Vérmező — ver
seit és Az apostolt ugyanaz a dühödt monarchiaellenesség és maró gúny hatja át, mint Sev
csenkó nagyszerű poémáját. Céljuk közös: a monarchia intézményének létjogosultságát kér
dőjelezik meg, korabeli és történelmi példákra hivatkozva bizonyítják, hogy nem voltak és nem 
is lehettek kegyes cárok és jó királyok. Fontos és magasztos feladat ez, hiszen oly hosszú év
századokon keresztül verték az urak és papok a parasztok fejébe a cárok és imperátorok 
iránti feltétlen hűség követelményét, hogy türelmes és állhatatos republikánus agitáció és az 
önkényuralom folytonos leleplezése nélkül aligha lehetett megingatni ezt a tévhitet. 

Sok közös vonás figyelhető meg abban is, ahogy a két költő kifejezésére juttatja hazaszere
tetét. Ezzel összefüggésben a történelem iránti érdeklődés is egyaránt jellemző mindkettőjükre. 

Mind Petőfi, mind Sevcsenkó nemegyszer állítja szembe a cselekvésképtelen jelennel, a 
kortársak alázatos beletörődésével a múlt hősi tetteit, a bátor, vitéz ősöket, katonákat. Ter
mészetesen írásaik nem mentesek a zaporozsjei kozákság (Sevcsenkó) vagy az ősi, független 
alkotmányos Magyarország (Petőfi) bizonyos idealizálásától. Lényeges azonban, hogy ennek 
az idealizálásnak semmi köze sem volt a reakciós romantikusok mesés múltba való menekülé
séhez. A történelem hősi lapjait — mégha romantikusan stilizált formában is — azért eleve
nítették fel, hogy népeikben felébresszék a nemzeti öntudatot, a hazájukra való büszkeséget. 

Petőfi kirándulásokat tesz a régmúlt időkbe is egészen a legendás „honfoglalásig" (ami a 
reformkorszak magyar irodalmának fontos témája volt), de figyelmének középpontjában mégis 
leginkább az 1514-es parasztháború és a XVIII. század eleji kuruc mozgalom áll. Sevcsenkó 
egyrészt a Zaporozsjei Szecs idejébe nyúl vissza, másrészt — és főként — a parasztoknak — 
hajdamákoknak 1768-ban a lengyel nemesség ellen vívott harcáról ír. A Hajdamákok c. hős
költeményben ennek a földesúri és idegen elnyomás elleni hatalmas — spontán és véres, de 
szent elkeseredésében igazságos — népmozgalom nagyszerű történelmi panorámáját tárja 
elénk a nép szemszögéből, ügyesen felhasználva a népi visszaemlékezéseket, a kobzosok dalait, 
elbeszéléseit. Ez az össznépi küzdelem a lengyel slahta ellen, melyben a vallásos, társadalmi
gazdasági és politikai elnyomás felszámolására irányuló törekvés jutott kifejezésre, jellegénél 
fogva és fő tendenciáit illetően erősen hasonlít a l l . Rákóczi Ferenc vezette kurucok harcára. 
Petőfi nemegyszer emlegette a labancok elleni kuruc szabadságharc hőseit és vezérüket, Rá
kóczit, bár egyetlen nagy művet sem szentelt ennek a témának. Valószínűleg korai halála 
akadályozta meg ebben, hiszen köztudott, hogy a magyar történelem forradalmi mozgalmai 
rendkívül foglalkoztatták — Dózsa Györgyöt tartotta a legnagyobb történelmi alaknak —, 
és verseit is „bocskoros vitézeknek" nevezte, úgy, ahogy gúnyosan a kurucokat hívták. 

Nem árt megjegyezni azt sem, hogy egyik költő sem maradt meg szigorúan a nemzeti tör
ténelem keretei között. Ismeretes, milyen nagy szerepet játszott Petőfi forradalmi-demokrata 
világnézetének formálódásában az 1789-es francia forradalomról szóló munkák tanulmányo
zása. Sevcsenkó pedig mélyen együttérzett a Pugacsov és Sztyepan Razin vezette paraszthá-



boriik hőseivel, csodálattal szemlélte a dekabristák lelki nagyságát és a Kaukázus című poé-
mában megénekelte a kaukázusi népek önkényuralom elleni harcát. 

Sevcsenkó és Petőfi feledhetetlen népi figurákat teremtett — jobbágyokat, béreseket, be
tyárokat. Velük vette kezdetét az elnyomott, kizsákmányolt dolgozók ábrázolása, feltárták 
az egyszerű emberek érzelmi világát, megmutatták a népi tudat finomságát, szépségét — 
mindazt, ami korábban kívül rekedt a költészet és irodalom határain.8 A Katyerina, Bagoly, 
Vak c. költemények, a Jegenyék, Vízbefult c. balladák, valamint sok más vers Sevcsenkó által 
teremtett hősei ugyanolyan szenvedélyesen, áldozatkészen, őszintén és hűségesen tudnak 
szeretni, mint Kukorica Jancsi és Iluska Petőfi János vitézében vagy Szilaj Pista, aki lobba-
nékonyságával, féktelen természetével szinte a Hajdamákok Halajdájának ikertestvére lehetne. 

Rokonvonások fedezhetők fel Sevcsenkó Halotti íorában és Az apostolban is. A két mű 
minden nyilvánvaló különbsége ellenére főhőseik azonos szemmel néznek a világra, egyformán 
gondolkodnak a népről, az ember elhivatottságáról a földön, a szabadságról és zsarnokságról. 
Míg Szilveszter alakjában Magyarország legjobb haladó gondolkodású történelmi személyisé
gei öltöttek általánosított formában testet — a Martinovics-féle összeesküvés résztvevőitől 
kezdve egészen a parasztforradalmár Táncsicsig —, addig a Halotti tor hősei az 1825-ös de
cemberi felkelés kirobbantóinak vonásait őrzik magukon.9 A két poéma hangulati rokonságát 
a bennük található önéletrajzi elemek is aláhúzzák. 

Mind Sevcsenkó, mind Petőfi hisz az emberi jóságban, a nemes érzésekben és az emberi 
értelem kimeríthetetlen gazdagságában, jóllehet többnyire csak kegyetlenséget, aljasságot, 
erkölcsi züllést látnak maguk körül. Bármilyen keserű leckéket kaptak is a sorstól, távol 
állnak a kétségbeeséstől, hiszen nagyon jól tudják, hogy nem szabad az elnyomás és ki
zsákmányolás rabságában sínylődő korántsem tökéletes kortársaik viselkedéséből az egész 
emberiség sorsára vonatkozó elhamarkodott következtetéseket levonni. Szebb jövőbe vetett 
hitüket nem felhőzi be a pesszimizmus, bíznak a szabad emberi perspektívák mielőbbi meg
valósulásában. Ezért készek a harcra népük és a föld összes népének szabadságáért, hogy el
jöjjön az idő, mikor az igazság és szabadság fénye szétkergeti a műveletlenség, ostobaság, 
elnyomás, harag ködét és az emberiség fog együtt élni mint egy „nagy szabad család". 

És addig? addig nincs megnyugvás, De a halál majd szemeinket 
Addig folyvást küzködni kell. — Szelíd, lágy csókkal zárja be, 
Talán az élet, munkáinkért, S virágkötéllel, selyempárnán 
Nem fog fizetni semmivel, Bocsát le a föld mélyibe. 

(A XIX. század költői) 

Külön tanulmányt lehetne írni azokról a hasonlóságokról, melyek Petőfi és Sevcsenkó 
népdalaiban, intim lírájában fellelhetők. Az irodalom feladatait, a költői hivatást mindketten 
csaknem azonosan értelmezik. Nemcsak alkotó tevékenységük, hanem társadalmi gyakorlatuk 
is ezt bizonyítja. Ezért bármilyen szemszögből vizsgáljuk is költészetüket, szinte elkerülhetet
len, hogy ne bukkanjunk olyan közös vonásokra, melyek egymáshoz kapcsolják a magyar köl
tőnek és Ukrajna énekesének munkásságát. 

Eszmei közelségük több okból fakad. Abszolút kortársak, vagyis egyformán ki voltak téve az 
„idők szelének" az orosz és osztrák birodalom specifikus sajátosságai által megszabott modifi
kációban. Roppantul lényeges művészi kiformálódásuk szempontjából, hogy ezekben a — 
„népek börtönének" nevezett — politikailag reakciós és társadalmilag elmaradott államokban 
éltek és alkottak, hiszen itt maradt fenn legtovább a jobbágyság intézménye, melynek a többi 
európai ország mintájára történő megszüntetése a kor leghalaszthatatlanabb, legaktuálisabb 
feladatává vált. Mindketten a nép mélyéből, a parasztság soraiból jöttek, Petőfi azonban sza
bad emberként született és soha nem tapasztalta azt a lelki és fizikai kínt, szenvedést, mely a 
jobbágy Sevcsenkónak osztáyrészül jutott. 

Tulajdonképpen Magyarországon sokkal kedvezőbb helyzet alakult ki egy forradalmi
demokrata költő számára, mint ami Oroszországban és Ukrajnában várta Sevcsenkót. Magyar
országon széles körű nemzeti felszabadító mozgalom bontakozott ki, és a forradalmi erjedés egyre 
erősebben éreztette hatását. Oroszországban ehhez hasonló forradalmi szituáció a 40-es 
években nem jött létre, nem beszélve arról, hogy Ukrajnában szó sem lehetett valamennyire 
is átfogó nemzeti felszabadító tevékenységéről. 

A társadalmi-politikai környezet sajátosságainak eltérése a két költő személyes sorsának 
alakulásában is megmutatkozott. Annak ellenére, hogy Petőfinek is elég sok baja akadt a 

1 PÁNDI Pál: Petőfi. Bp. 1961. 192-193 . 
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hivatalos cenzúrával, mégis még „legbotrányosabbnak" ítélt versei is eljuthattak — ha nem a 
sajtóban, úgy kéziratos formában — az olvasókhoz. Sevcsenkót viszont ereje teljében politikai 
fogolyként erőszakkal besorolták katonának és száműzték, megtiltva neki, hogy akár tollat, 
akár ecsetet kezébe vegyen. Petőfi szintén volt katona. A különbség az, hogy ő önként vállalta 
a katonai szolgálatot, Sevcsenko viszont úgy került a katonaság kötelékébe, ahogy államellenes 
bűnözőket száműznek kényszermunkára. Már felnőtt ember, ismert költő volt, mikor I. Miklós 
aláírta ítéletét. A sivatag égető forróságába hajszoltan hosszú időre elveszítette minden kap
csolatát szülőföldjével, a szívének kedves emberekkel, barátokkal, intellektuális éhség kínozta, 
szellemi egyedüllét gyötörte. Szenvedésekkel teli élete egész költészetét szomorú árnyékba 
borította. Múzsáját nyugodtan nevezhetjük a „bosszú és bánat múzsájának". Egész költészete 
jóval fájdalmasabb, sőt tragikusabb, mint Petőfié. Nála alig találunk humoros verseket, melyek
ben bővelkedik a Vándorélet, Szomjas ember tűnődése, Csokonai és sok más vidám költemény 
szerzőjének munkássága. Sevcsenko szatírája is maróbb, kegyetlenebb, mint magyar költő
társáé. Petőfivel ellentétben „kobzos" hangszerének húrjain jóformán sohasem csendül fel az 
ifjúi gondtalanság, öröm, nevetés — az ukrán jobbágynak nem adatott meg megismerni az 
ifjúság felhőtlen boldogságát. Petőfinél később, már érett férfiként kezdett írni, bár első műveik 
dátuma között alig van eltérés (A megrontott — 1837, Búcsúzás— 1838). Míg azonban Petőfi 
első verse még meglehetősen gyermeteg, ügyetlen alkotás, melyet iskoláinak befejezése ihletett, 
addig Sevcsenko „teljes fegyverzetben", kialakult, utanozhatatlanul egyéni stílusú mesterként 
lépett az irodalomba. 

Művészetük igazi „virágkora" mindkettőjüknél a 40-es évek közepére esett. Sevcsenko 
sokat emlegetett „három éve" időben majdnem egybeesik Petőfi költészetének legterméke
nyebb időszakával. És még azután is, hogy a cári tollvonás a csaknem biztos halálba küldte 
szavak és színek ukrán művészét, módját ejtette, hogy írjon és fessen, és életének eme legke
servesebb napjaiban is volt elég ereje, kiemelkedő alkotások létrehozására, melyek terjedel
mileg is jelentős helyet foglalnak el életművében, azzal együtt pedig, amit a szabadulása utáni 
években, élete utolsó szakaszában írt, több mint felét teszik ki költői örökségének. 

Petőfi utolsó versét valamikor 1849. július 6. és 17. között vetette papírra, körülbelül azok
ban a napokban, mikor a Kosz-Arala foglya titkon „foszladozó kis könyvecskéjébe" rótta az 
Együtt nőttünk fel valaha . . . című költeményének megrázóan szép sorait. Július 31-én Petőfi 
elesett Segesvár alatt. Egy olyan ember fegyvere oltotta ki életét, akit a Sevcsenkót sivatagba 
hajszoló zsarnok cári-zsandár parancsa öltöztetett mundérba. Véletlen ez? Nem, történelmi 
törvényszerűség, melynek okai ugyanúgy megmagyarázhatók, mint a két forradalmár költő 
verssorainak és gondolatainak összhangja. 

Kira Sahova 
(Kijev) 

Petőfi és a cári cenzűra 

Petőfi érdeme, hogy szerte a világon felkeltette az érdeklődést a magyar nép, művelődése és 
irodalma iránt. A nagy magyar költő lelkes hódolója és népszerűsítője Jan Neruda ezt a gondo
latot úgy fejezte ki, hogy „Petőfi az a gyémántkapocs, amellyel a magyar irodalom a világ
irodalomhoz kapcsolódott. A szép, tüzes magyar nemzetnek nincs nála nagyobb fia . . . Ha 
semmit sem tudnánk erről a nemzetről, csak Petőfi verseit ismernők, egyúttal a nemzet leg
finomabb idegeit tapintanék."1 

A kiváló cseh költő e kijelentését teljes mértékben igazolja Petőfi műveinek elterjedése 
Oroszországban. A magyar irodalom Petőfi révén honosodott meg az orosz köztudatban, az 
olvasók az ő műveinek prizmáján keresztül ismerték meg a magyar nép lelkületét. S mintha 
Neruda gondolatát futtatná tovább, Petőfi orosz népszerűsítőinek egyike 1783-ban azt írta, 
hogy „semmiféle tudós értekezések vagy többkötetes regények nem ismertetik meg az olva
sót olyan jól a magyar nép életével, az ország jellegével, társadalmi viszonyaival, mint a 
költő tömör és mesterkéletlen művei".2 

Oroszországban és a Szovjetunióban a társadalmi és kulturális élet számos kiváló személyi
sége foglalkozott Petőfi műveinek a népszerűsítésével. A XIX. században közöttük voltak 
Csernisevszkij fegyvertársai, a Szovremennyik munkatársai: M. L. Mihajlov, A. N. Plescsejev, az 
ismert demokrata költő A. K. Seller-Mihajlov, a kiváló ukrán forradalmi demokrata P. A. 
Hrabovszkij, a szovjet időkben pedig A. V. Lunacsarszkij, Sz. J. Marsak, B. L. Paszternák, 
N. Sz. Tyihonov, L. N. Martinov és mások. 

1 KOVÁCS Endre: Petőfi és Neruda. It 1950. 89-90. 
s A. K. MHxaßjioB. CoiHHeHHH. T. I. Cn6. 1873. crp. 2. 


