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Valamikor a kilencvenes évek végén egy egyetemi folyóirat, a Sárkányfű azzal az öt
lettel állt elő, hogy Petőfi-különszámot jelentet meg (1998/2). Ez már önmagában is 
különlegesnek számíthatott, hiszen az oly sokat emlegetett Petőfi-kultusz inkább 
holmiféle Petőfi-csömört szokott eredményezni, s épp a kultusz kultusz-mivoltának 
közhellyé válása miatt némiképp meglepő gesztusnak tűnhetett fel, hogy egy fiatal 
írócsoport Petőfit választja témául, sőt mi több, látványos -  bár ironikus -  kultikus 
elemek megjelenítésétől sem riad vissza. A Sárkányfű e számát általános iskolás gye
rekek rajzaival illusztrálták: arra kértek gyerekeket, hogy rajzolják le Petőfi Sándort, 
úgy, ahogyan szeretnék. Az egyik képen gatyában táncol, a másik képen levágja egy 
sárkány fejét. Ami közös pont e Petőfi-ábrázolásokban: minden óvódás úgy gondolta, 
hogy Petőfi csakis bajusszal ábrázolható. Mindez két dolgot jelent: egyfelől már óvó
dás korban minden gyermek tud valamit arról, hogy létezett valaha egy Petőfi nevű 
ember (aki akár sárkányokat is le tud győzni), másfelől e Petőfinek van egy közmeg
egyezés szerintinek tűnő imázsa is, melynek legfontosabb kelléke a bajusz. S valóban: 
az ARCpoetica című kötetben bemutatott Petőfi-ábrázolásokon -  egy kisgyermek- 
kori ábrázolást és egy vázlatot leszámítva -  mindig szerepel a bajusz (bár az olykor 
szakállal egészül ki).

Az a kép, ahogyan találkozunk egy szerzővel, sokat elárulhat róla. Nem feltétle
nül azt, hogy az illető hogyan nézett ki a való életben. Inkább azt, hogy mit szeretett 
volna megmutatni magából közönségének, vagy azt, hogy az utókor mit szeretne lát
tatni belőle. Fatális véletlen, hogy József Attila a róla készült fényképek egy jelentős 
részén vidám: egy farsangi bálban nőnek öltözik, nevetve ül a fűben barátnőjével, stran
don pózol fürdőruhában. E képek mégsem szerepelnek az irodalomtörténeti művek 
borítóin vagy iskolai tankönyvekben, mivel nem egykönnyen összeegyeztethetők a 
versek által legitimált komor tekintetű, bajuszos férfival.1 Persze az olvasók szeretik 
a képek által megőrzött intimitás titkait is: ezt bizonyítja, hogy mily nagy feltűnést

1 Négyszemközt az utókorral. Józse f Attila fényképeinek ikonográfiája, összeáll., előszó M a c h t  Ilona, 
NPI, Budapest, 1980.; Ide ser eglik, ami tovatűnt Józse f Attila összes fényképe, szerk. K ovács Ida, előszó 
Beney Zsuzsa, PIM, 2005. Akadnak azért kivételek, lásd például a következő kötet illusztrációit: A ké
mikus, a pszichiáter, a jogász*** és az irodalomtörténet Józse f Attila értelmezések, szerk. Sá r k ö z i  Éva, 
előszó T v e r d o t a  György, ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet — L Harmattan, Budapest, 2007.
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keltett Nyáry Krisztiánnak az eredetileg a facebookon, csak a maga szórakoztatására 
indult sorozata, melynek egyes darabjai utóbb meg is jelentek így szerettek ők címmel. 
Nyáry az írók-költők nagy szerelmeivel foglalkozik, de sikerének egyik nagy titka, hogy 
minden egyes rövid sztorihoz csatol egy vagy két jól kiválasztott képet is, mely lehe
tőség szerint a boldog szerelmeseket ábrázolja. (S mivel a magyar irodalom általában 
nem túl boldog, e képek többsége olyan kép, melyet eleddig nem ismerhettünk.)2

Úgy tűnik hát, hogy miközben az irodalomtörténet-írás inkább elválasztandónak 
(és elválaszthatónak) vélte az írói portrék képi világát maguktól a szövegektől, addig 
létezett és létezik egy kevésbé intézményesült, ám annál szélesebb értelmezői gya
korlat, mely sokkal komolyabban veszi a képek poétikai és imagológiai hatáselemeit. 
Tanulságos, hogy miközben -  nyilván piaci okokból -  az irodalomtörténeti munkák 
egy jelentős része képmellékleteket is tartalmaz, ez csak amolyan függelékként jelenik 
meg, s a legtöbbször vajmi kevés köze van a korábban olvasottakhoz, s tulajdonképpen 
a mindenkori olvasóra van bízva, hogy teremt-e bármiféle kapcsolatot az irodalmi in
terpretáció és a szerző személyének reprezentációja között. Ha csak egy futó pillantást 
vetünk a Szegedy-Maszák Mihály által szerkesztett, a Kalligram Kiadónál megjelenő 
Tegnap és Ma sorozat köteteire, mely kortárs magyar írók bemutatására vállalkozott, 
láthatjuk, hogy az egyes kötetek végére illesztett fényképsorozatok egészen eltérő vi
zuális koncepciók révén álltak össze: olykor élesebben elválasztva mű és szerzőjének 
világát, olykor éppen a szoros biográfiai kapcsolatot hangsúlyozva; olykor a monográ
fiában olvasott értelmezés alátámasztásaként jelenítve meg a szerző alakját, olykor 
egy olyan élettörténetet reprezentálva, melyről magában a kötetben egy árva szó sem 
esett; olykor az alkotás folyamatának vizuális megjelenítésére helyezve a hangsúlyt, 
olykor pedig az író irodalmi kapcsolatrendszerét bemutatva.

W . J . T. Mitchell pár évvel ezelőtt bevezetett, kép (picture) és képmás (image) kö
zötti megkülönböztetését3 idézve úgy is átfogalmazhatjuk e dilemmát, hogy miköz
ben az irodalomtudomány textuális képmásokat hozott létre, s nem kívánt foglalkoz
ni magával a képpel, addig a képeket gyűjtő és alkalmazó társadalmi gyakorlatok 
(közoktatás, kultuszkutatás stb.) vajmi keveset törődtek a képmás értelmezésével és 
a különböző médiumok közötti összefüggéseivel. A Vayer Lajos által kidolgozott 
és magas színvonalon művelt történeti ikonográfia különböző írott, képi és egyéb tár
gyi források bevonásával bizonyos történelmi aktorok történeti reprezentációinak 
teljesnek tekinthető ikonográfiái feldolgozására vállalkozott, ám a nagy erudícióval 
folytatott kutatások kulcskérdése végső soron az autentikus történelmi portré meg- 
alkothatósága volt, s a képi megformálás interpretációja is e kérdés szolgálatában 
állott.4 A Petőfi Irodalmi Múzeum által indított sorozat, mely egy-egy író összes fo-

2 N y á r y  Krisztián, így szerettek ok. Magyar irodalmi szerelmeskönyv, Corvina, Budapest, 2 0 1 2 .
3 W. J. T. M it ch e ll , W hat Do Pictures Want? Tbe Lives and Loves o f Images, Chicago UP, Chicago, 

2005, xii—xiv. Mitchell a képet virtuális, materiális és szimbolikus elemek komplex együtteseként hatá
rozza meg. A kép virtuális eleme a képmás, amely valami hasonlóság, figura, motívum vagy forma révén 
tűnik fel egyik vagy másik médiumban.

4 Lásd V a y e r  Lajos, Pázmány Péter ikonográfiája, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935.; Uő., Témák, formák, 
ideák. Válogatott tanulmányok a festészet, a szobrászat és a grafika művészetének történetéből, Corvina, Buda
pest, 1 9 8 9 . Recenzeált kötetünk utószavában E. Csorba Csilla hosszasan méltatja Vayer eredményeit.
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tográfiájának kiadására vállalkozott, abból a belátásból kiindulva, hogy a kulturális 
emlékezet fenntartása és átadása nem pusztán szövegekhez köthető, s a reprezentáció 
folyamata során hatalom, érték, ideológia cseréjének mechanizmusai lépnek műkö
désbe, s hogy -  ismét Mitchellt idézve -  nemcsak egy ideologéma állíthatja szolgálatá
ba a képeket, de a képeknek is hatalmukban áll, hogy létrehozzák önnön tisztelőiket 
és kultuszuk követőit.5 Sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy e kötetek ugyan megte
remtették annak a lehetőségét, hogy kép, szöveg és szerzőség bonyolult összefüggései
nek kutatása elinduljon, azonban ez egyes eseteket kivéve csak elvétve történt meg.

A Petőfi Irodalmi Múzeum ezúttal egy olyan kiadványt adott közre, mely Petőfi 
Sándor összes arcképét teszi közzé. A szép kiállítású kötet tartalmaz egy részletes 
katalógust harmincegy ismert és tizenhárom lappangó Petőfi-ábrázolásról, s a fenn
maradtak közül jó  néhányat nagyobb méretben közöl, s azokhoz elemzéseket ad. 
(Az elemzéseket Adrovitz Anna és Kalla Zsuzsa írták, ezt az információt azonban
-  ki tudja, miért -  a kötetben sehol sem lehet fellelni, s jelen sorok szerzője is csak 
a könyvbemutatón tudta meg.) Hogy nemcsak egy albumot, s nem is csupán egy ka
talógust kapunk, az ARCpoetica legnagyobb erénye: a képekhez csatolt, remek meg
figyeléseket tartalmazó ikonográfiái tanulmányok megkísérlik bemutatni a kép szüle
tésének kontextusát (többek között Petőfinek a képhez való viszonyát), s mindemellett 
a képi elemek és Petőfi-szövegek összefüggéseire is rámutatnak. Ilyenformán e kötet
ben a Petőfi Sándor névvel megnevezett szerző kép és szöveg egymásba gabalyodó 
összefüggésrendszerében alakul ki.

Petőfi esete több szempontból is különleges: egyfelől példátlanul nagy számban 
készült róla kép, másfelől e képek nagy részét viszonylag jelentős művészek alkották. 
A fényképezés kora előtt egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy kiről készül festmény 
vagy metszet. Egy-két kirívó esetet nem számítva -  mint például a képzőművészete
kért rajongó Kazinczyét -  leginkább főrangúakról vagy magas rangú egyházi tiszt
séget betöltőkről született nagyobb mennyiségű képi ábrázolás egy életpálya alatt. 
Petőfi viszont íróként működött, s az egész életút mindössze néhány évig tartott. 
E néhány év alatt számos formában megjelent közönsége előtt, s úgy látszik, nagyon 
gondosan ügyelt arra, hogy versei milyen vizuális környezetben mutatkoznak. Persze 
az szerencse dolga is, ha a tehetséges pályakezdő költő másod-unokatestvére egy te
hetséges pályakezdő festő. Orlai Petrics Soma és Petőfi pályája párhuzamosan indul, 
s Orlai Petrics Petőfi-ábrázolásain nagyszerűen követhető a festő művészi kibonta
kozása is -  bár a pályakezdő Orlai Petrics sokkalta képzetlenebb festő, mint ami
lyen költő Petőfi. Egyik korai képének csupán a vázlatrajza maradt fenn: Petőfi az egri

5 A  m ár idézetten túl: „Baráti emlékül — Jóka i Mór”. Jóka i M ór összes fényképe. Ikonográfia, összeáll., előszó 
E . C s o r b a  Csilla, N P I , Budapest, 1 9 8 1 „Nézzétek meg ezt a fotográfiát”. Karinthy Frigyes összes fény
képe. Ikonográfia, összeáll. K o v á cs  Ida, előszó H a l á s z  László, N P I , Budapest, 1 9 8 2 „külön tér . ..  
külön id ő „ ”. Babits Mihály fényképei. Ikonográfia, összeáll. W . S o m o g yi Ágnes, előszó K e r e s  z t u r y  
D ezső, N P I, Budapest, 1 9 8 3 .; „Fekete album szürke erdejében”, Juhász Gyula összes fényképe. Ikonográ
fia, összeáll. M a c h t  Ilona, T a s i  József, M agyar Irodalm i M úzeum , Budapest, 1 9 9 8 .; Radnóti Miklós. 
Fényképek, összeáll. B ó k ay  László, Osiris, Budapest, 1 9 9 9 .; Halkan szitál a tört fény. Kosztolányi Dezső 
összes fényképe, összeáll. K o v á cs  Ida, előszó F r á t e r  Z oltán , PIM , Budapest, 2 0 0 6 .;  E .  C s o r b a  Csilla, 
Ady, a portrévá lett arc. Ady Endre összes fényképe, PIM , Budapest, 2 0 0 8 .



kispapok között. Az utolsóvacsora-ábrázolások kompozícióját felidéző műalkotáson 
a költő épp egy versét szavalja, a kispapok figyelme felé fordul. Szakrális pillanatot 
ábrázol ez a költemény, méghozzá olyan pillanatét, mely a Petőfi-életrajzoknak is 
kitüntetett pontja lett: Petőfi innen és ekkor indul pesti útjára, innen vezet az útja a 
magyar irodalmi kánon csúcsaira. Ezt az elbeszélést a jelek szerint már Orlai Pét- 
ricsnek e korai festménye -  mely sajnos elveszett -  erősítette. A festő Egy estém ott
hon című képe, illetve nem sokkal később a Petőfi Etelke sírjánál című képei szintén 
irodalmi fikciót jelenítenek meg: Petőfi versekre vagy verscsoportokra utalnak. Az 
látszik ebből, hogy Orlai Petrics számára az igazi kihívást az jelentette, hogy az általa 
nyilván jól ismert Petőfit abban az irodalmias világban jelenítse meg, melyet az kita
lált magának. Az már más kérdés, hogy e képek nem Petőfi életében lettek a Petőfi- 
ikonográfia részei, holott a költő nyilván ismerte azokat. Néhány évvel később -  a leg
ismertebb képen -  Orlai Petrics már az öntudatos, elszánt, áthatóan szemünkbe 
tekintő Petőfit ábrázolja. Ez már Petőfi bárdköltői korszakának reprezentációja, 
s bár az első változat még a forradalom előtt készült, már itt is a népvezéri szerepben 
megjelenő Petőfit láthatjuk.

Nagyon fontos, hogy egymás mellett lehet látni e képeket. Orlai Petrics esetében 
például jól érzékelhető egy váltás: 1848-ig Petőfi-ábrázolásai inkább a költemények 
által létrehozott költői idolok megjelenítései, a forradalom után -  és nagyobbrészt 
Petőfi eltűnése után -  inkább olyan környezetben ábrázolta a költőt, ahova nem volt 
mindenki bejáratos: otthon, dolgozószobájában, illetve mezőberényi szállásán, nem 
sokkal eltűnése előtt. Épp az ellenkezőjére fordítja korábbi perspektíváját: nem a ver
sek által teremtett fikciós környezetbe helyezi hősét, hanem a versek születésének 
körülményeit (mintegy a valóság intim pillanatait) kínálja fel. A több változatban is 
megfestett képek közül a Petőfi Mezőberényben II. például házi papucsában, pipázva 
ábrázolja a költőt (azért ez túlzás volt, a többi változatban mégiscsak csizmát adott 
rá a festő), mellette kardja pihen, jobb kezét egy csukott könyvön nyugtatja, mint aki 
épp abbahagyta az olvasást, az asztalon könyvek és kéziratok, s persze épp az Egy 
gondolat bánt engemet... kézirata van elöl. (Ez lehetett a gond a házi papuccsal is: aki 
a csaták mezején kíván elesni a szent világszabadságért, ne hordjon papucsot épp az 
elesése előtt pár nappal.)

Barabás Miklós egymást követő Petőfi-ábrázolásai szintén nagyon érdekesek. 
Az 1845-ben készült litográfia a költő első nyilvánosan is megjelent képe volt. A kép 
a költő fiatal mivoltát emeli ki, szinte kölyöknek mutatja. Petőfi persze csak 22 éves 
volt ekkor, ám mire 23 éves lesz, már felnőtt férfi. Legalábbis ezt látjuk Barabás kö
vetkező ábrázolásán egy évvel később, melynek az eredetije hosszú lappangás után 
két évvel ezelőtt bukkant fel. E mindenki által ismert Petőfi-ábrázolásnak egymás 
mellé tett variánsai ugyanakkor azt is megmutatják, hogy Petőfi mily tudatosan 
változtatott imázsán: az újabb megjelenések előtt aktuális szakállviseletére formál- 
tatja a kép alapján, Josef Tyroler által készített metszetet. A kötet képleírásaiból arról 
is értesülhetünk, hogy Petőfi szándékosan váltott öltözködési stílust. Még 1845-ben 
divatos nyakkendőt hordott, utóbb forradalmak iránti rajongását nyitott inggallérjá
val is jelezni kívánta, s a váltás jó l követhető a képek sorozatán. A Barabás-féle ábrá
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zolások utolsó darabja, a Petőfi álló térdképe a pálya csúcsán mutatja a költőt. Azt 
nem tudom, hogy hogyan sikerült eladni, de mindenképpen figyelemre méltó, hogy 
ezt a képet pénzért árulták, s nem pusztán egy folyóirat vagy kötet illusztrációjaként 
jelent meg. Talán az összes Petőfi-ábrázolás közül ez a legkidolgozottabb: a csípő 
megbillentésével ellentartott hatalmas kard, a vállak és a csípő kontraposztja, a koro
na nélküli címer, a félprofilból ábrázolt arc. Valószínűleg jogos az ARCpoetica képle
írásában a felvetés: ez az ábrázolás Dávid alakjára utalhat. Nyilván ezzel is magya
rázható, hogy ez a kép rendkívül törékenynek mutatja a költőt, ám az ikonográfiái 
hagyomány mégiscsak a győzelmét vetíti előre. Igaz lehet a megállapítás: Barabás 
a képzőművészet nyelvére fordítja le a forradalmár Petőfi legendáját.

Ha az említettekhez hozzávesszük a híres Egressy Gábor-féle dagerrotípiát, Me- 
zey Józsefnek az eddigiekhez képest szinte amatőrnek ható képét, Törökfalvi Pap 
Zsigmond rajzait, a Nemzeti dal kottájának ábrázolását (a költő a Múzeum lépcsőjén 
szavalja versét), Szeremley Miklós nehezen értelmezhető karikatúráját, láthatjuk, 
hogy rövid idő alatt mily elképesztő mennyiségben mily eltérő értelmezései jelentek 
meg egymás mellett ugyanannak az alaknak. Petőfi költészete és szerzői alakjának 
vizuális reprezentációja között nagyon szoros összefüggés látszik, s miként költészete, 
akként megjelenése is rendkívül gyorsan változott.

Lehet, hogy nem ártott volna a bizonytalan státusú Petőfi-ábrázolásokat élesebben 
elválasztani azoktól, melyek biztosan őt mutatják. Hogy egy kék zakóban és szalma
kalappal gyermeket ábrázoló kép Petőfi volna, pusztán azért, mert Petőfinek is volt 
diákkorában ilyen színű felöltője és szalmakalapja, legalábbis kétséges. Ernst Lajos, 
a nagy Petőfi-gyűjtemény létrehozója egyáltalán nem volt elfogulatlan az ügyben: 
lelkesedésében mindenütt Petőfi nyomát látta, s így vett fel a gyűjteményébe teljesen 
bizonytalan státuszú műveket.6 A katalógus e bizonytalan festményeket ugyanolyan 
rangra emeli, mint a többit, bár az angolra fordított címben elhelyez egy kérdőjelet 
(hogy a magyar címben miért nem, azt nem tudom). Az elemző rész jelzi ugyan a bi
zonytalanságot, ugyanakkor azáltal, hogy e kép része lett a kötetnek, a szerkesztők 
mégiscsak bizonyos fokú autentikusságot tulajdonítanak a képnek

Célszerű lett volna a képleírásokat a képek történetével is kiegészíteni olykor. 
A közelmúltban előkerült elefántcsontra festett miniatűr például hol bukkant fel 
s miért feltételezzük, hogy az ott látható szőke és kék szemű férfi Petőfi volna? Nem 
tartom elképzelhetetlennek a képleírás azon teóriáját, hogy itt Byron és Shelley port
rétípusa köszön vissza, de nem ártott volna az azonosítás menetét is megosztani az 
olvasókkal. (A katalógusban itt a magyar cím is kapott kérdőjelet.)7 Az azonosítás 
terén a képleírások azt a méltányolható taktikát választják, hogy amennyiben vala
minek nem bizonyított az ellenkezője, akkor akár igaz is lehet. Tehát ha egy képről 
azt feltételezzük, hogy Petőfit ábrázolja, s ennek az ellenkezőjét nem tudjuk bízó-

6 A híres Ernst-gyűjtemény Petőfi-anyagáról lásd E r n s t  Lajos, Petőfi arcképei, Ernst Múzeum, Buda
pest, 1922.

7 Egy interjúban azóta olvastam, hogy a kép a kiscelli múzeumban tűnt fel nemrégiben, ám azt továbbra 
sem tudom, hogy miért is gondoljuk — már azon túl, hogy valaki azt mondta —, hogy Petőfit ábrázolná. 
Lásd Hogyan építette Petőfi a saját imázsát? Könyves Blog, 2013. március 15. http://konyves.blog. 
hu/2013/03/15/hogyan_epitette_fel_sajat_imazsat_petofi

http://konyves.blog
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nyítani, akkor ez akár igaz is lehet. Ugyanez érvényes a képek datálására. Nekem az 
a nehezen bizonyítható sejtésem, hogy Orlai Petrics bizonyos képeit egész egysze
rűen antedatálta: a mezőberényi sorozat oly szépen játszik rá az eltűnés mítoszára, 
hogy biztosak lehetünk benne, nem akkor és ott alkotta őket (legalábbis azokat nem, 
melyeket ismerünk). A kísérőszövegek persze óvatosan fogalmaznak, én mindazon
által örültem volna, ha az ellenérvek is jobban látszanak. Például: amikor például 
Orlai Petrics Soma Petőfit otthonában ábrázoló sorozatának két darabjával kapcso
latban a kötet Várkonyi Nándor datálási kételyeit idézi (nincsenek meg a képen a for
radalmi rekvizitumok, tehát nem korabeli, hanem későbbi)8 és cáfolja könnyedén 
(azzal az érvvel, hogy a festő „a cím értelmében nem a közéleti embert akarta megje
leníti [sic!], hanem a művészt, a saját maga teremtette világban munkálkodó, öntu
datos költőt" -  78.), akkor voltaképpen egy könnyű célpontot választ magának. 
Számomra nem is annyira Várkonyi érvei tűntek fajsúlyosnak (érdekességként vagy 
a teljesség kedvéért lehet ezeket idézni persze), hanem inkább az, hogy voltaképpen 
semmit sem lehet tudni e képek keletkezéséről.9 Kérdés, hogy vajon egy érv cáfolata 
bizonyíték-e az ellenkezőjére.

A Petőfi-kutatások elmúlt években-évtizedekben létrehozott eredményei magá
tól értetődően épültek be a kötetbe. A Petőfi-kultusz kutatásának Margócsy István, 
Kerényi Ferenc és mások által megalkotott alapvetéseit10 immár nem kell külön ma
gyarázni. A kötet szerkesztői nem kezdik elölről felépíteni az egészet, hanem a Petőfi- 
kultusz létezését és annak alapvető működésmódját tudottnak tekintik, s erről az 
alapról képesek a képek friss és mélyreható elemzésére. Másfelől rendkívül szervesen 
épülnek ezen elemzések Kerényi Ferenc magisztrális Petőfi-életrajzára is.11 S végül 
e képek sorozatából is érzékelhetővé válik az, ami a Petőfi Irodalmi Múzeum új 
Petőfi-kiállításának („Ki vagyok én? Nem mondom meg. . .  Petőfi választásai) is legfon
tosabb kérdése: ti. hogy Petőfi pályája nem egy egységesen megragadható, monolit 
képződmény, melynek folyamata egyetlen elvre vagy eszmére felfűzhető volna. Az 
irodalomtudomány már legalább Horváth János nagy hatású Petőfi-könyve óta12 
számol Petőfi rendkívül gyors alakváltó képességével, hogy néhány évre szabott pá
lyája során számtalan poétikai lehetőséget járt végig a népies figurától, a biedermeier 
érzékenységen és a romantikus töredezettség-kultuszon át az öntudatos bárdig. Petőfi 
halála után mind a Petőfi örökségét felszívó és megszenvedő költő-utódok, mind a Pe
tőfit ábrázoló képzőművészeti hagyomány összekeverte, egymással keresztezte azo-

8 V á r k o n y i Nándor, Az üstökös csóvája. Dokumentumok Petőfiről, Dunántúli Magvető, Pécs, 1957, 49.
9 Rózsa György véleménye, miszerint a képek még a költő életében készültek volna, ugyanígy mellőzi a 

filológiai érveket. Lásd R ózsa György, Petőfi Sándor életében készült képmásai = Márciusi ifiak nemze
déke. „Nem küzdénk mi sem dicsőség — sem díjért”, szerk. K ö r m ö c z i Katalin, Magyar Nemzeti Múze
um, Budapest, 2000,114.

10 M a r g ó c s y  István, Petőfi Sándor. Kísérlet, Korona, Budapest, 1999.; K e r é n y i  Ferenc, A Petőfi-kultusz 
korai szakaszának szociológiájából. 1844—1867 = A z irodalmi kultuszkutatás kézikönyve, szerk. T a k á t s  
József, Kijárat, Budapest, 2003, 153—157.; Uő., A Petőfi-kultusz folklorizálódásának néhány kérdése = 
Uő., Színek, terek, emberek, szerk. S z i lá g y i  M árton, R áció, Budapest, 2010,177—187

11 K e r é n y i  Ferenc, Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris, Budapest, 2008.
12 H o r v á t h  János, Petőfi Sándor, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1922.
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kát a lehetőségeket, melyeket Petőfi pályája során élesen elválasztott egymástól. A kö
tet és a kiállítás egyik nagy tanulsága az, hogy a tárgyi kultúra és a képzőművészet 
felől is megragadható Petőfi sokarcúsága: az ARCpoetica egymást követő képein 
ugyanis azt is nyomon követhetjük, ahogyan e lehetőségek között elmozdul a költő.

(Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2012.)


