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tudom, oroszlánrészt vállalt, néhány hasonló természetű mű külföldi 
kiadásának példájára, szerves és megbonthatatlan egységnek tekintené a 
Lilla-dalok kompozícióját, vagyis nem szabdalná szét a versek különben 
sem mindig rekonstruálható időrendje szerint. 

Bármennyire sajnáljuk azonban, hogy az egyébként is szűkre szabott 
kötetben a nagy versek elemzésére csak kevés hely maradt, de azt, ami a 
leglényegesebb bennük, Julownak mégis sikerült elmondania. így finom 
tollal megírt elemzésekkel bizonyítja azt a tételt, hogy Csokonai művei-
nek „igen nagy többségében 1795 után is a felvilágosodott humaniz-
musé és hazafiságé, a tiszta értelem erejébe és a haladásba vetett hité a 
vezérszólam, hogy élete végén a Halotti versekben (A lélek halhatatlan-
sága) újra nagy erővel összegezze aufktörista eszméit". 

A verselemzések kissé sommás voltáért végül a Dorottya világának 
sokoldalú bemutatása kárpótol bennünket. Azt, hogy megszületésében, 
francia közvetítéssel bár, Pope A Hajfürtrablásának szerepe volt, már 
régebben emlegették ugyan, a Dorottya újabb méltatói (magamat sem 
hagyva ki közülük) mégis megfeledkeztek erről a kétségtelen összefüg-
gésről. Csokonai és az angol irodalom kapcsolatai egyébként épp Jutow 
Viktor kutatásai jóvoltából sokkal jelentékenyebbnek látszanak, amint 
ezt korábban gondoltuk. 

A kis kötetet, amelyet rövidre szabott terjedelme ellenére is az 
örvendetesen gyarapodó Csokonai-irodalom jelentős eseménye gyanánt 
üdvözlünk, a fontosabb életrajzi adatok összefoglalása és egy jó szem-
mel összeválogatott bibliográfia zárja le. 

BARÖTI DEZSŐ 

PETŐFI TÜZE 

Történelmi hőseinek, irodalmi nagyjaink életműve köré minden 
nemzet felépíti az interpretációs-bázisait. Nincs a világirodalomnak 
egyetlen olyan klasszikusa, akit ne vennének körül teória-tornyok és 
expükációs falrendszerek. Egyes életművek már alig látszanak ki a 
kommentátor-rétegek bástyái mögül, olykor csak a varázsgyűrű hiány-
zik, hogy teljesen elfedje a művet, mint Freiát, az örök ifjúság istennőjét 
a Niebelungok gyűrűje. 

Minden új tanulmánykötet — amely az életmű újraértelmezését is 
céljának tekinti - szükségszerűen felveti e gondolatokat. Ezért, megjele-
nése után még fél évtizeddel is, csak ebből az aspektusból vizsgálhatjuk 
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a legnépszerűbb klasszikusunk „születésének 150. évfordulójára" ki-
adott, Tamás Anna-Wéber Antal által szerkesztett kötetet is (Tanulmá-
nyok Petőfi Sándorról Budapest, 1972. Kossuth-Zrínyi K. 578 1.), 
mely több egyetemi és tudományos intézet neves szerzőgárdájának 
közös eredménye, „alkalmi" gyűjteménye. 

Évfordulós-kötet tehát, de korántsem az ünnepi méltatás formális 
szándéka hívta életre. Szerkesztői ugyanis nem általában közelítenek a 
Petőfi-életmű felé; elsősorban azokat a tanulmányokat válogatták össze, 
amelyek azt a „szerepet" elemzik, amit Petőfi költői oeuvre-je játszott, 
illetve töltött be népünk szellemi életében és „forradalmi gondolkodá-
sában". 

Az ilyen szemléletű gyűjtemény nemcsak újabb rétegeket rakhat a 
kommentátor-irodalom korábbi, kivételesen jelentősnek, tartósnak ér-
zett alapműveire: a Ferenczy-Horváth-Ady-Illyés tanulmányokra, de 
ugyanakkor el is bonthat tévesen épített pilléreket, torz vagy elavult 
irodalmi ítéleteket. Teheti, hiszen szerkesztői álláspontja szerint a „ha-
talmas terjedelművé" növekedett Petőfi-irodalom - bármilyen fontos 
alapkutatási és szintetizált eredményeket ért is el - a „minden titko-
kat" eleddig nem tudta megfejteni. Ez a meggyőződés képezi az új 
tanulmánykötet kiadásának jogalapját, ám ugyanez az alapelv biztosítja 
a további kutatók mindenkori jogát arra, hogy - többek között - a 
Petőfi-örökséget is „kimeríthetetlen" forrásnak, teljességében feltárat-
lan anyagnak tartva, újabb és újabb szempontú vizsgálódásokat kezdje-
nek a - jóllehet illúziónak tekinthető - „teljes birtokbavétel" érdeké-
ben. 

De nemcsak a titkok megfejtésének vágya vezeti a szerzői gárda 
tollát: jogosnak és szükségesnek érzik - éppen az örökség ápolásának 
okán - a klasszikus költői életmű jelentésének és jelentőségének „újra-
értelmezését", mégpedig az adott legkorszerűbb tudományosság" 
szintjén, úgy. hogy a „változatlan igazságok . . . beilleszkedjenek" mai 
kultúránkba. Ezt a szándékot viszont annak a történeti ténynek a 
megállapítása igazolja, miszerint Petőfi örökségének teljes befogadására 
igazán csak a mi korunk vált „alkalmassá". Az a kor, amely ez örökség 
feldolgozása érdekében már eddig is sokkal többet tett, mint az előd-
korszakok, s amelynek vonatkozó teljesítménye összességében már is 
„meghaladta" a korábbi tanulmányírói produkciókat. A szerkesztők 
kiegészítő, de nem titkolt célja éppen a mai kutatások „sokoldalúságá-
nak" és az eddig elért eredményeknek a bemutatása. Ha a kötet olvasója 
csak a tartalomjegyzéket nézi át, már nem lehetnek kétségei e célnak 
maradéktalan megvalósulását illetően. Aki eddig csak Petőfi költészeté-
nek „spontán varázsától" megragadva olvasta verseit, most meggyőződ-
het arról, hogy e versek hátterében valóságos történelmi adattár, világ-
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irodalmi tendenciák tényleges és kimeríthetetlen Korreszpondenciái, 
vagyis bámulatra méltó művelődéstörténeti anyag halmozódott fel. S 
egy-egy újonnan feltárt terület, mint a hólabda, újabb és újabb kiegészí-
téseket, adalékokat sodorva magával, új általánosításokhoz és új kon-
zekvenciákhoz vezet. Aki tehát „új vonásokkal" kívánja gazdagítani a 
Petőfi-irodalmat, s egyben „pontosabb és igazabb" Petőfi-képet akar 
kialakítani, az joggal számíthat arra, hogy egy ilyen szándékú kötet a 
tudományos újraértelmezésen túl az életmű népszerűsítését és a hagyo-
mányőrzés eszközeinek bölcs felfrissítését is elősegíti. 

S bár a szerkesztők nemes egyszerűséggel csak két típusba sorolják a 
kötet 22 tanulmányát, nevezetesen az általánosabb érdekű kérdéseket 
fejtegető írások és a műelemzések körébe; az alaposabb szemlélő -
főleg az első, az általános témakörön belül - számos jól elkülöníthető, 
írói felfogásában és módszerben egyaránt különböző tanulmánytípust 
fedezhet fel. Ezek közül a legjobbak az ún. szembesítő-összehasonlító 
jellegű, nem „csak" történeti, de a jelenre is érvényes megállapításokat 
hordozó, probléma-felvető írások, mint Nacsády József, Sőtér István és 
Pándi Pál tanulmányai. Sajátos helyet foglalnak el a kötetben az iro-
dalomtörténet helyett történelem-irodalmat, vagy jobb esetben művelő-
déstörténetet produkáló írások. (Kerényi Ferenc, Kulin Ferenc, Urbán 
Aladár.) Újabb csoportot alkotnak a leíró-explikatív jellegű, olykor a 
népszerűsítő irodalomhoz igen közel álló ún. értelmező-minősítő ese-
ménykrónikák, mint Spira György, Urbán Aladár, Mádl Antal és József 
Farkas tanulmányai. Az irodalom-történetírás hagyományos vonalát Kiss 
József és Martinkó András írásai képviselik. S végül - még mindig a 
műelemzéseken kívül — a kötet ötödik esszé-típusát a kifejezetten 
informatív jellegű tanulmányok (Jordáky Lajos, D. Zöldhelyi Zsuzsa-
Radó Gyöigy) alkotják, sajnos, igen sok hiányérzetet hagyva a tájékozó-
dáshoz kedvre hangolt olvasóban. 

A kötet néhány tanulmánya ellenáll a besorolásnak, ezek - a szer-
kesztői szándéknak megfelelően - igazolják és erősítik a „sokoldalú" 
megközelítés tényét. Ilyen pl. Wéber Antal, Szigethy Gábor és Szalai 
Anna cikke. Több tanulmány párhuzamos témakörben remek 
dialógusként felelget egymásnak, módosítva vagy kiegészítve egymás 
álláspontját. Ilyen egészséges összjátéknak lehetünk tanúi Lukácsy 
Sándor írásainak olvasásakor. A műelemzések csokra: Kovács Magda, 
Mezei Márta és Németh G. Béla tanulmányok nemcsak tematikailag 
szerves és színvonalas részei a kötetnek, de a többségben levő historikus 
fejezetek között ők biztosítják a kívánatos esztétikai egyensúlyt. 

A gyűjtemény központi problémájaként a szerkesztők az irodalmi 
népiesség nemzetközi szinten felvetett témáját jelölik, ám e kérdéssel -
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szintetizáló igénnyel - mindössze egyetlen tanulmány (Nacsády) foglal-
kozik. Ez a cikk a közép- és kelet-európai népies irányzatok kialakulá-
sának okát egyértelműen a társadalmi átalakulás szükségességében látja, 
ezért joggal állapíthatja meg, hogy a „. . . népies irodalmi törekvések 
programjai . . . nemzeti programokká" alakultak át ezekben az orszá-
gokban. A tanulmány első' része igen értékes szintézis még akkor is, ha 
számos megállapítása bizonyítatlan maradt, és ha a hivatkozások közül 
többször éppen a magyar példaanyag hiányzik. Ezt az anyagot elkülö-
nítve, sajátos magyar irodalomtörténeti tanulmányként, mint a korabeli 
és utód - Erdélyitó'l Sőtérig terjedő - népköltészeti elméleteknek 
összegezését olvashatjuk. Csak a befejező részben tér vissza újra a szerző 
az eddig egymás mellett, illetve után tárgyalt, tehát párhuzamosan 
futtatott elemzések általánosító egyesítéséhez, kiemelve, hogy a magyar 
népies program éppen az „aktuális forradalmi funkciója" és „Petőfi és 
Arany zsenialitása révén" volt képes „túlemelkedni" a kelet-európai 
rokonirányzatokon. 

A Petőfi-kép tudományos újraértelmezésének gondolata csaknem 
minden tanulmányban tetten érhető. Általában és többségében ún. 
alapkutatási szinten, korabeli dokumentumrészletek szövegére támasz-
kodva. így kapunk hiteles képet pl. - a Nemzeti Körjegyzőkönyvei, az 
igazgató-választmányi ülései, Jókai visszaemlékezései, a korabeli kiadói 
elszámolások, az eredeti és a nyomdába adott kéziratok összehasonlí-
tásai, az előfizetési ívek szövege és az első kritikai megjegyzések alapján 
- Petőfi indulásáról, amikoris először szólalt meg irodalmunkban „va-
lami forradalmian új hang" (Kiss József). Nem kevésbé értékes -
ugyanebben a témában - Vörösmarty szerepének részletes tisztázása, s 
annak a „tökéletes váltásnak" a bemutatása, amely a maga nemében 
páratlan jelenségnek, Martinkó szavaival „világirodalmi ritkaság"-nak 
tekinthető. 

A történelmi események alakulásának okait, mozgatórugóit is szá-
mos tanulmány keresi a korabeli dokumentumok megszólaltatása és 
értelmezése útján. így derül fény az 1846-os írói sztrájk okaira, a Tízek 
Társasága megalakulásának és felbomlásának motívumaira. Tanulságos 
adatokat olvashatunk a korabeli sajtó- és folyóirathelyzetről, az írói és 
politikai csoportosulásokról, a szerzői honoráriumok díjtételekői, a 
kiadók „packázásairól", így szinte egész művelődéstörténeti tablót kap 
az olvasó pl. Kerényi Ferenc cikkéből. 

Ugyanaz a pontosságra, történelmi hitelességre, szakszerűségre való 
törekvés jellemzi Tamás Anna és Kulin Ferenc írásait is. Am a minden-
áron való bizonyítási szándék: a történelmi és irodalmi dokumentumok 
maximális érvényesítése, vagyis a bizonyító műveknek kissé a „bibliog-
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raphie raisonnée"-re emlékeztető felsorakoztatása és részletező idézése 
e cikkek terjedelmét olykor indokolatlanul felduzzasztja, s ezzel a 
tanulmányok gondolati ívét elnehezíti. Ezekkel a szövegekkel ugyanis 
olykor szükségtelen mértékben bástyázódik körül az egyébként igen 
tömören megfogalmazható kutatási végeredmény. Ez a kutatói, illetve 
tanulmányírói módszer egyfajta túlbizonyítottságot eredményez, s az 
adatgyűjtési cédulák minősítésének, szelektálásának bizonyos hiányos-
ságaira utal. Különösen az olyan kötetben okozhat ez szemléleti problé-
mákat, ahol a szerkesztők bevallottan - s egyes szerzők külön is - az 
olvasóknak és nem a kutatóknak szánták írásaikat. 

A Petőfi indulásának és történelmi ismereteinek témaköre mellett a 
48-as eseményeknek újbóli regisztrálása, Petőfi tényleges politikai-forra-
dalmi tetteinek elemzése, illetve leírása is jelentős helyet kap a kötet-
ben. Spira György cikke pl. a fegyelmezett taktikus, a Józan" forradal-
már költőt állítja elénk, aki nem vezető, de kezdeményező, aki tudja, 
mikor kell „kihúzni", illetve „hüvelybe dugni" kardját, mindig helyesen 
érzékelve az adott erőviszonyokat. Urbán Aladár tanulmánya pedig 
Petőfi „eseménytörténeti" útját kíséri végig a honvédtiszti kényszer-
helyzetig. Ezek a cikkek az előzőkkel ellentétes írói módszerre mutat-
nak példát: népszerűsítő stílusban olykor túlmagyarázzák az esemé-
nyeket. 

A bizonyítási alapanyaggal, illetve ismétlő magyarázatokkal terhelt 
cikkek szerkezeti zavarainak elkerülésére Wéber Antal tanulmánya szol-
gáltat jó példát. Az ugyancsak irodalomtörténeti problémakörből in-
duló gondolatsort ugyanis - amely Petőfi költői fejlődését a népdalok-
tól a plebejus demokrácia vállalásáig vizsgálja - a szerző „csak" a 
szükséges, tehát az optimális idézetanyag alapján, erőteljesen összefo-
gott szerkezetben, a téma lényegének kifejtésére koncentráló gondolati 
és stílusfegyelemmel vezeti végig. így a tanulmány - a költő „önisme-
reti" műveinek elemzése során - a Petőfi-képnek azokat a vonásait 
tudja megrajzolni, amelyek az összképből a népdal esztétikumához „köl-
tőileg", a nép önszemléletéhez pedig „politikailag" is azonosuló költő-
forradalmár portréját emelik ki. 

Petőfi világnézetének főbb vonásaival, ihlető olvasmányaival és for-
radalmár példaképeivel több tanulmány is foglalkozik. Fontos téma ez, 
a teljes Petőfi-kép egyik nélkülözhetetlen komponense. A téma.iránt 
elkötelezett szerzők jelen cikkeikben nem kevesebbet tudtak bizonyí-
tani, mint azt, hogy Petőfi nem spontán forradalmárként élt, hanem 
„. . . széles olvasottságra alapozott politikai világnézete volt" (Lukácsy), 
sőt, hogy tudatossága a „hivatásos forradalmárok . . . korai előképét" 
testesítette meg (Fekete S.). 
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Nem hiányzik a kötetből Petőfi új vonásainak, egy-egy eleddig 
kevéssé ismert vagy félreismert értékének bemutatása sem. Szigethy 
Gábor tanulmánya a „megkövesedett legendák" felrobbantásában Adyt 
követi. A drámaíró Petőfi tényleges és feltételezett gondolati fejlődésé-
nek bemutatásával kívánja azt a „hamis ítéletet" és „iskolamesteri 
tévedést" cáfolni, hogy Petőfi rossz drámaíró volt. Szakítva az eddigi 
irodalomtörténeti szemlélettel, nem a Tigris és hiénából indít, azt csak 
ígéretes kezdetnek tartja, hanem Petőfi drámaírói ,.fejlődésvonalát" 
vizsgálja, azt a „tragikus ívet" követi végig, amely a Zöld Marcitól a 
befejezetlen dráma töredékig vezet. Elemzése arra a következtetésre jut, 
hogy Segesváron - a költőóriással együtt - meghalt egy „születő 
drámaíró" is. 

Petőfi egyéni sorsának és alkotóterületeinek vizsgálata és a sajátos 
magyar nemzeti viszonyok értelmezése mellett jelentős komparativista 
tanulmányok is gazdagítják a kötetet. Szerencsére nem nyelvterületi 
egyhangúságban és nem egyöntetű szemlélettel. Petőfi „európai szintű 
jelentőségét" ugyanis két - egymásnak ellentmondó — tanulmány tár-
gyalja. Mádl Antal álláspontja szerint a Vormärz íróival való összehason-
lításból Petőfi győztesen kerül ki, mivel nála hitvallás, mondanivaló, 
költői eszköz és forma „egységben, totalitásban van jelen", s ezzel a 
komplexitással „túlhaladja európai lírikus kortársait". Ezt a tételt — 
tágabb összefüggésekből kiindulva — cáfolja Sőtér István tanulmánya, 
amely a korabeli világlíra értékrendjét úgy látja, hogy Petőfi és Heine „a 
nagyságnak és a gondolkodásnak u g y a n a z t a szintjét képviselik". 
Ebben az el sem kezdődött vitában az a nagyszerű, hogy - saját 
szempontjaikat tekintve - mindkét nézetnek igaza van. 

Sőtér cikke külön figyelmet érdemel - egyéb értékei mellett - az 
eredetiség-átvétel problémakörének vizsgálata miatt is. Nemzeti irodal-
munknak nem egy alkotójával kapcsolatban felvetődött már ez a kér-
dés, elég talán Bessenyeire vagy Katonára utalni. Sőtér Petőfi és Heine 
költői-gondolati kapcsolatáról határozottan megállapítja, hogy mivel a 
nagy költők a valóban egyéni és eredeti alkotók áthasonítják 
művükben azt, amire mások művéből szükségük lehet". . ., így a 
Petőfiben felbukkanó Heinét maradéktalanul Petőfinek érezzük". Ezek-
nek az egyirányú, avagy kölcsönhatásoknak, tehát az ún. irodalmi kor-
reszpondenciáknak a vizsgálatát érdemes lenne nemzeti irodalmunk 
egészére, tehát valamennyi érintett alkotójára vonatkozóan - nemcsak 
egyéni esetekre, de teljes korszakokra is kiterjesztve - elkezdeni. 

Sajátos ismeretterjesztési célokat szolgálnak Jordáky Lajos, illetve 
D. Zöldhelyi Zsuzsa-Radó György tanulmányai Petőfi műveinek erdé-
lyi, illetve szovjetunióbeli utóéletéről. A tanulságos információkon és 

18 Irodalomtörténet 
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bibliográfiai értékű adatokon túl a fordítások filológiai összehasonlítása, 
eddig ismeretlen dokumentumok bemutatása, és a további kutatásokra 
ösztönző irodalmi hipotézisek teszik e cikkeket érdekessé. Az ugyan-
ilyen jellegű tanulmányok Petőfi német, illetve francia nyelvű fordítá-
sairól, kiadási példányszámairól teljesebbé, európai szintűvé tehették 
volna az eddigi tablót. Még sajnálatosabb az a tény, hogy az első 
tanulmány csak 1945-ig, az utóbbi pedig csak 1952-ig vázolja fel a 
Petőfi-életmű sorsát a tárgyalt területeken. 1972-ben már joggal kíván-
csi lehet az olvasó - miután az előtörténetet már megismerte - a 
Petőfi-sors további, illetve újabb alakulására éppen az adott országok-
ban. 

S ha a jelenig való közelítés és a kérdésekben benne levő aktualitás 
kibontása hiányzik is ezekből a tanulmányokból, mindezt pótolja a 
kötet legidőszerűbb írása, Pándi Pál tanulmánya. 

Ez a tanulmány egy, az irodalomszemléletet sokáig károsan befolyá-
soló balítélettel: a Révai-féle Petőfi-beállítással számol le. A szerző -
anélkül, hogy vitatná Révai irodalmi szakismeretét — elsősorban a 
„politikus megnyilatkozásai"-nak tekinti a vonatkozó írásokat, s mint 
ilyeneket - szoros kapcsolatban a korabeli voluntarista politika irány-
vonalával — a „marxista művelődési politika szektás eltorzulásának" 
következményeként kezeli. Révai szemlélete ugyanis nemcsak az irodal-
mi közvéleményt és az irodalomtanítást torzította el, de - ami a jelen 
tanulmánykötet összefüggései szempontjából még fontosabb - „ . . . 
árnyékot vetett Petőfi életművére" is. A szerző legnagyobb érdeme 
éppen az, hogy kerülni kíván minden egyoldalúságot, leszűkítő látsza-
tot, távol tartja magát az előítéletektől éppúgy, mint a „mindent 
megszépítő langyos emlékezés" veszélyeitől. Ezt a szemléletet igazolja a 
tanulmány stílusa is: az „Igaza volt Révainak . . . " kezdetű mondatokra 
„Az igazi baj az v o l t . . ." kezdetű mondat-fordulatok felelnek, s ezek 
az ellentétes mondatpárok nemcsak a megközelítési mód differenciált-
ságát, de a szerzői állásfoglalás irányát és minőségét is jelzik. A Révai 
által „univerzális emberi normaként lobogtatott", kimerevített Petőfi-
kép súlyos következményeket vont maga után. Ez a paradox és torz 
helyzet csak azért jöhetett létre, mert — Pándi szerint - Révai „önma-
gában helytálló" irodalmi tézisét „a rossz alkalmazás" az ellenkezőjére 
fordította. Ezért hangsúlyozza a szerző, hogy az ötvenes években nem 
Petőfi, hanem csak a ,/elhasználásának értéke" devalválódott. A „Ré-
vai-tragédia" teljes átérzése és megértése mellett a tanulmány egyértel-
műen leszögezi, hogy az a tény, miszerint Petőfiből nálunk „egy leegy-
szerűsített, merev, követhetetlen „példa"-kép lett", végül is Révai hibás 
politikai tevékenységének az eredménye. 



Szemle 575 

A kötet tudományos szintjét és közlésformáját általában - eltekint-
ve néhány igen jó kivételtől — az alapkutatásokra épülő szakszerűség és 
a dokumentumfeltárásra alapuló tudósítás szándéka jellemzi. S mivel e 
kutatási téma idődimenziói erőteljesen behatároltak, nyilvánvaló, hogy 
az azonos korról és azonos személyről szóló cikkekben számos átfedés-
sel találkozhatunk. A kötet egészét tekintve talán többel is a szükséges-
nél. Ismétlődő, szinte azonos szövegeket olvashatunk pl. a Petőfi szobá-
jának falát díszítő arcképekről, a költő olvasmányairól, az 1846-os 
fordulat körülményeiről, Shakespeare hatásáról és a romantika és realiz-
mus korabeli szimbiózisáról. S mindezt nem vita vagy értelmezés szin-
ten, csupán ismételt közlés vagy felsorolás formájában. Ha a kötet 
szerzői előzetesen alaposabban ismerik egymás munkáját, az átfedések 
többsége bizonyára nem maradt volna a szövegekben. 

Jogtalan eljárás lenne a kötet módszertani és stiláris egységének 
kifogásolása. A szerkesztők maguk is jól tudták és jelezték, hogy a 
témák „szerteágazó" jellege miatt ez megvalósíthatatlan követelmény. 
Az összetartozás ívét, a kötet szerkezeti egységét azonban minden 
olvasó nyilvánvalóan észleli: a Petőfi személye és életműve iránti érzelmi 
és tudományos elkötelezettség az, ami a H. Törő Györgyi időrendes 
válogatott Petőfi-bibliográfiájával kiegészített 22 tanulmányt eleven 
kapcsolatban tartja, egységes kötetté rendezi. így az összetartozásában 
is nyitott, a közös alaptémában is a sokoldalú megközelítés erényeit 
érvényesítő kötet tehát nem Niebelung-gyűrű az örökifjú Petőfi életmű 
fölött: nem lezár és eltakar, de hozzásegít a másfél század során a 
Petőfi-irodalom értékei közé — akarva-akaratlanul — beépült hamis 
.kincsek": torz beállítások és téves hipotézisek lebontásához, legendák 
és hiedelmek, illetve félreértések eloszlatásához, a költő tudományo-
sabb, mert emberközelibb megértéséhez. 

Teszi pedig mindezt azért, hogy a „süket Elnyomás" és a „cifra, 
hideg lobogás" által ünnepelve mélyre temetett Eszmét, illetve a dogma-
tikus politika által „követhetetlen példaképpé" merevített élő költői 
művet: Petőfi „nagy lelke tüzét" - József Attila címadó verse és 
akarata szerint — megóvja. 

Csak a recenzió késett időben mintegy fél évtizedet, a tanulmány-
kötet ma is a Petőfi-irodalom élvonalába tartozik: általa Petőfi nem-
csak közvetlenebb ismerősünk lett, de a kötetben körvonalazott forra-
dalom-tudata és magatartása révén - hadd merjem leírni - szinte 
kortársunk lehetne. 
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