
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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körében — szembesiti koncepciójával. Még 
odáig is elmegy, hogy a közéleti erkölcs kér
désében Petőfi elveit napjaink negativ jelen
ségeivel veti össze, de a történetiség elvének 
csorbítása nélkül. Kedvvel hadakozik a kü
lönböző szinteken megfogalmazott, megcáfolt 
és újra életre keltett irodalomtörténeti néze
tekkel, így például A vívódó költő c. tanulmá
nyában. A hívő Petőfi és a kétkedő Arany, 
Petőfi egyívű, homogén költői életműve, s az 
ehhez hasonló megfogalmazásokkal Petőfi 
megharcolt és megszenvedett, kétségeken 
keresztül kiküzdött forradalmiságát állítja 
szembe. Petőfi költészetének problémátlan-
sága és egyszerűsége ugyanis, amelyet a köze
lebbi vizsgálat nem igazol, egyik legfőbb érv 
a Petőfi-típusú költészetet avultnak, kor
szerűtlennek hirdetők véleményében. Mindez 
persze nem mond ellent annak, hogy Petőfi 
életműve, történelmi távlatba ágyazva, való
ban művészileg és eszmeileg szüntelenül emel
kedő költészet, azonban nem spontán és 
magától értetődő folyamat, hanem átélt és 
megszenvedett emberi-művészi kiteljesedés 
eredményeként. 

Amilyen következetes és a „kellemetlen
kedő" oldalvágásoktól sem idegenkedő gon
dolkodó a kötet szerzője, olyan makacs és 
minden tényt aggályosan mérlegelő kutató 
filológus egyszerre. A Borostyán, a vándor
színész c. tanulmányában (amelyet az e témá
val foglalkozó könyvének egyik fejezetéből 
s egy ezt megelőző cikkéből állított össze) 
például azzal az általánosan elterjedt, s vall
juk be, igazán komolyan meg nem kérdőjele
zett nézettel vitatkozik, hogy Petőfi bizony 
gyenge, de legalábbis jelentéktelen színész 
volt. Hatalmas anyagot tanulmányozott át 
és rostált meg kritikailag, az ellentmondások 
és félreértések tömegére bukkanva. Vizsgá
lódásainak eredménye az, hogy Petőfi jó vagy 
legalábbis tehetséges, új stílust képviselő 
színésznek mondható. E vitát oly egyértelmű
séggel eldönteni, mint költészetének bizonyos 
kérdéseit, nem lehet, az anyag közvetett és 
másodlagos jellege ezt nem engedi meg. 
A végkövetkeztetéssel mindenképpen egyet
érthetünk: „De ki állította, hogy a színész 
Petőfi .egyenrangú' volna a költővel? Senki, 
legkevésbé e sorok írója. Az új kifogást csak 
azért találták ki, hogy el lehessen terelni 
a figyelmet a lényegről: arról, hogy a szí
nészévek milyen erőteljesen hatottak Petőfi 
költői fejlődésére. De ennek a lényeges bio
gráfiai tanulságnak az érvényesítését tartó
san már aligha lehet akadályozni." 

Fekete Sándor Petőfi-értelmezésének hite
lét nemcsak annak tudományosan indokolt 
logikája biztosítja, hanem az a tény is, hogy 
egyként járatos az elvi-esztétikai természetű 
problémák terén, s a legaprólékosabb filológiai 
vizsgálatokban. S ez utóbbiakat egyáltalán 
nem veszi félvállról vagy kutatói rutinmunka 

gyanánt, s mi több: ugyanolyan vehemenciá
val vív meggyőződése érdekében, mint az 
alapkérdésekben. Hogy Nyesy Demeter tábla
bíró, egy kurta tárca hőse Petőfi költői teremt
ménye-e, tehát lényegében Petőfi e mind
eddig kétes hitelű írás szerzője? — ez az a 
kérdés, amelynek megoldása érdekében oly 
hevesen polemizál. Érdekes megfigyelni, hogy 
az adatok, stiláris összevetések, életrajzi 
tények valószínűsítése után végül is a szerző
ség kérdésének eldöntéséhez Petőfi politikai 
nézeteinek fejlődésrajzát vázolja fel. Ebből 
is látszik, hogy a mellékesnek tetsző kutatások 
milyen fontosak lehetnek nagyobb összefüg
gésekben. 

A következő tanulmányban is (Az ő evan
géliuma) fontos szerepet játszik a filológiai 
oknyomozás. Fekete Sándor kutatásainak 
egyik lényeges feltételezése az a megállapítás, 
hogy szemben a leegyszerűsítő nézetekkel, 
Petőfi forradalmi világszemlélete voltaképpen 
a Felhők korszaka után alakul ki, sőt magában 
a Felhők ciklusban, a kétségben, töprengés
ben, vívódásban a forradalom felé tájékozódó 
költőnek a forradalom áldozatait és csalódás
hoz vezető következményeit is mérlegelő 
költő lelki drámája fejeződik ki. Ebből a szem
szögből nézve valószínűtlennek tetszik A ki
rályok ellen c. költemény 1844-es datálása. 
Fekete Sándor különböző tények és lehető
ségek, Petőfi-szövegek elemzése után úgy 
vélekedik, hogy a költemény, mivel ellenkező 
értelemben nem található nyomós érv, nyil
ván később keletkezett, s az 1844-es évszám 
egyszerű sajtóhiba következménye. A tanul
mány érvelése teljesen meggyőző, bár a le
nyomtatott betű vagy szám (bármennyire 
tévedés folytán kerül a nyilvánosság elé) még 
sokáig meggondolkoztató akadálya lehet egy 
logikus és tartalmilag indokolt felfogás meg
gyökerezésének. A szaktudomány természeté
nek fogyatkozásai közé tartozik ugyanis a 
bizonyos tények iránti rendíthetetlen s min
den kételyt elbátortalanító elfogultság. A szer
zőktől külön és kiemelten meg nem cáfolt 
dátumok is ezek közé tartoznak. 

A kötet alcíme: Cikkek Petőfiről és kortár
sairól. A könyv tüzetesebb tanulmányozása 
előtt nem volt teljesen világos, hogy az olyan 
írások mellett, mint a Petőfi és Széchenyi, 
továbbá a Petőfi és Kossuth — ma címűek, 
nem lazítja-e a kötet egységét a Széchenyi, 
a naplóíró című tanulmány, valamint a Ma
dách Mózeséről szóló színibírálat? Kiderült, 
hogy nem. Petőfi ugyanis valamilyen módon, 
kiindulásként, viszonyításként jelen van ezek
ben az írásokban is. Fekete Sándor, amikor 
Petőfi kortársairól ír, elsősorban arra törek
szik, hogy sem a kortársak (elsősorban Szé
chenyi és Kossuth) és Petőfi közötti ellentétes 
vonásokat ne hangsúlyozza túl, ahogy az az 
irodalomtörténetírásban divatos volt, sem 
pedig látszólagos egységet ne teremtsen, oly 



esetekben, amikor ezt pusztán politikai, kul
túrpolitikai szempontok indokolják (pl. Petőfi 
és Kossuth közelítése Révai koncepciójában). 
Különösképpen érdekes Széchenyi sokat vita
tott alakjának felfogása, akinek fokozódó 
konzervativizmusa és a forradalomtól való 
visszarettenése közismert, de személyiségének 
történelmi formátuma mellett bizonyít a nagy 
nemzeti sorskérdések (noha Petőfivel ellen
tétes oldalról történő) felismerése, s különös
képpen a döblingi írásainak szolidaritásválla
lása a progresszióval, amely még Petőfi köl
tészetével is megbékíti. 

így tehát e tanulmánykötet egyként fel
vonultatja a Petőfi-filológia néhány érdekes 
kérdését, a kor forradalmiságának elvi (stra
tégiai és taktikai) problémáit, s az adott lehe
tőségeken belül tanulságos korrajzot is nyújt. 
Ezen túl — kimondva és kimondatlanul — 
végighúzódik a könyvön Petőfi költészetének 
eszmei hagyatéka korunk számára, annak a 
kérdésnek feszegetése, hogy mit tanulha

tunk, mit kell megtanulnunk példájából? 
Nyilván nem a hangját, művészi forma
világát kell elsajátítani, hanem magatartásá
nak lényegét. Ez a lényeg akkor is érvényesít
hető, ha Petőfi népszerűségének és aktualitá
sának kérdésében olykor végletesen eltérők 
a vélemények, s tény, hogy a világ és benne 
az ízlés változik, s a múló idővel szüntelenül 
nő a távolság kora és korunk között. A szerző 
A követhetetlen c. tanulmányában egy helyütt 
ezt írja: „Valami plusz kell a műhöz, hogy 
játéknál több legyen. Ehhez a pluszhoz örök 
példa volt és marad Petőfi Sándor. De nem 
úgy, hogy utánozzuk a mintát, hanem úgy, 
hogy egy új kor szükségletei és igényei szerint 
igyekszünk érvényesíteni igazunkat, amely 
nemzeti és társadalmi tekintetben nem állhat 
ellentétben az övével." Ezért kell jobban 
megismernünk életét, korát, költészetét. 
Ebben jó segítség ez a kötet. 

Wéber Antal 

MEZŐSI KÁROLY: KÖZELEBB PETŐFIHEZ 

Az előszót írta: Fekete Sándor. Bp. 1973. Szépirodalmi K- 453 1. 

„Azok a tanulmányok és cikkek, amelyek 
a költő születése 150 éves évfordulójára e 
kötetben megjelennek, az elmúlt évtizedek 
életrajzi kutatói előtt nagyrészt ismeretlen 
forrásanyagot ölelnek fel és foglalnak össze." 
Mezősi Károly félbenmaradt előszavának 
ezzel a kezdő mondatával indítja Fekete 
Sándor a posztumusz kötethez írott bevezető
jét. Valóban „határozott" és „pontos" ez a 
jellemzés, mi mégis inkább arra tennénk a 
hangsúlyt, hogy ennek a forrásanyagnak 
nagyobb része az utóbbi másfél évtizedben 
már nem volt ismeretlen az irodalomtörté
nészek között. A posztumusz kötet anyagá
nak legalább kétharmada különböző vidéki 
és fővárosi lapokban, folyóiratokban nap
világot látott, s a Petőfi-filológia művelői 
vándorgyűléseken elhangzott előadásokból és 
magánlevelekből is ismerték, követhették 
Mezősi Károly fáradhatatlan nyomozásának 
„eseményeit". Nemcsak azért kell ezt hang
súlyoznunk, mert kutatásainak nem egy konk
rét eredménye jelen van a szakmai és nem 
szakmai köztudatban, de azért is, mert fel
fedezései olyan kérdésekben is befolyásolták 
a Petőfi-filológia művelőinek szemléletét és 
módszerét, amelyekben álláspontját egyéb
ként fenntartásokkal fogadták vagy elutasí
tották. És végül szükséges Mezősi Károlynak 
az élő Petőfi-tudománnyal való szoros kap-
solatát hangsúlyoznunk azért is, hogy jelez

zük: mivel a „Közelebb Petőfihez" elválaszt
hatatlan ré ze a közelmúltban kialakult 

Petőfi-képnek, Mezősi munkásságának teljes 
és megnyugtató bírálatát csak egy az egész 
Petőfi-filológia értékelésére vállalkozó dolgo
zat végezheti el. Recenziónknak ezért nem 
lehet több célja, mint hogy megrajzolja Mezősi 
több évtizedes munkájának vázlatát, s néhány 
megjegyzéssel hozzájáruljon — teljesen még 
el nem végezhető — kritikai elemzéséhez. 

Mezősi Károlyt halála akadályozta meg 
abban, hogy a költő egész életművét átfogó 
vizsgálódásainak eredményét egy következe
tesen végiggondolt pályaképbe illessze bele. 
Posztumusz kötetének néhány cikke, dolgo
zata így nem kapcsolódik szorosan a könyv 
gondolati tengelyéhez, más írásaiban pedig 
olyan távolságokba ragadja oknyomozói szen
vedélye, hogy a megtalált igazság végül is a 
lényeges problémák körén kívül reked. 
Mozaik jellegében is érdekes és értékes tanul
ságokkal szolgál például a Petőfi és Czakó 
Zsigmond kapcsolatát, a két író rokon és el
térő alkati vonásait jellemző dolgozat, izgal
masak és a további kutatásokhoz nem csak 
ösztönzést, de segítséget is adnak a Karaffa 
drámatöredék keletkezési körülményeit vázoló, 
a „parndorfi perben" ítéletet mondó vagy a 
költő lefoglalt könyvtárát és irományait lel
tározó cikkek, s külön fejezetet érdemelne a 
költő utolsó napját, halálának körülményeit 
nyomozó tanulmány ismertetése. De bár
mennyire is lebilincselő olvasmány például 
a „Csárda romjait" rekonstruáló írás, úgy 
véljük, ez már inkább a túlzásba vitt erény, 
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