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osztályának és törvényeinek heves tagadása. S ti képmutatók . . . ti 
vezetőit . . . ti tudjátok ezt jól. Mégis ti úgy tesztek, mintha ezt nem 
tudnátok. Mert jobban szeretitek az idealizált Petőfi-hamisítvánnyal 
kiszolgálni a párt, az osztály, az iskola, sőt e zsarnoki háború érde-
keit . . . " A Nagyon szép versek című fejezetben a Levél Arany János-
hoz című költeményt választja ki, hogy a versből áradó visszhangot 
bocsássa a kortárs olvasóra, arra, akit így szólít meg: „. . . ki a szolgaság 
háborújának megalázó ideit oly nehezen sinyled, hogy évek óta ki se 
merted nyitni, meg sem merted érteni e férfiúi gőgnek, lázadásnak, 
szabadságnak harsány szavú költőjét . . . " A vers búcsúzó soraiban is 
azoknak a fejére mondott ítéletet lát, kik nem átallják Petőfit a jelen 
háború költőjeként idézni. 

Hatvany Lajos kegyetlenül nyílt leleplezéseivel visszaveszi az imperi-
alista háborútól Petőfit. És közel az idő, amikor a legméltóbb örökös, 
az új forradalom nyújtja felé a kezét. Álljon itt ennek bizonyságául 
Oláh Gábor Forradalom című költeményének néhány sora. A boldogan 
üdvözölt nagy történelmi robbanást ő kapcsolja össze elsőként, már 
október 31-én, szinte ösztönös természetességgel Petőfi nevével: 

Petőfi! Drága szellemed lenéz ránk, 
És tudjuk, hogy örül. 
A te lelkedből lobbant merész láng, 
Mely most szövétnekül 
Lobog egy talpra állott nép előtt. 

TAMÁS ANNA 

EGY FEJEZET PETŐFI UTÓÉLETÉBŐL 
1939: PETŐFI HALÁLÁNAK KILENCVENEDIK ÉVFORDULÓJA 

Petőfi a két világháború közti évtizedekben is kedvelt témája volt 
irodalomtörténészeknek, szépíróknak, publicistáknak, politikusoknak 
egyaránt. De Horváth János és Illyés Gyula kimagasló Petőfi-könyveit 
kivéve, e korszak nem nyújtott értékes, a Petőfi-irodalmat gazdagító 
műveket. Ennek az időszaknak Petőfi-értelmezése nem hasonlítható 
sem a Petőfi halálát követő, sem a felszabadulás utáni évtizedek Petőfi-
irodalmának eredményeihez. 

A húszas-harmincas évek politikai, ideológiai állapota alapvetően 
meghatározta a szellemi élet eseményeit. A két világháború közti évekre 
eső Petőfi-évfordulók nem annyira az összefoglaló, tudományos 
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munkák születésének kedveztek, mint inkább az eszmei-politikai csaták-
nak. (Fekete Sándor a Kritika 1972. decemberi számában joggal irta: 
„Különösen kirívó a két háború közti korszak sivársága.") 

Petőfi utóéletének történetében ezeknek az éveknek legjelentősebb 
eseménye a költő születésének századik évfordulója volt. De még egy 
emlékezetes évforduló esett ezekre az évekre. 1939: Petőfi halálának 
kilencvenedik évfordulója. Jelentőségét korántsem a kilencvenedik év-
forduló határozta me®, sokkal inkább a második világháború kezdeti 
eseményei. A Petőfihez fordulás ekkor is a költő eszméihez való „mene-
külés" volt. Az ünnepi alkalom maradandó tanulmányokat elsősorban a 
határon túli - erdélyi — és az emigrációban megjelenő — moszkvai -
folyóiratokban eredményezett. Az évfordulón csak újságcikk teqe-
delmű írásokban foglalkoztak Petőfivel, és ezekben az írásokban nem 
annyira a költő életére és műveire, mint inkább a világháború hazai és 
európai eseményeire esett a hangsúly. De az ekkor megjelent írásokban 
- ha a cenzúrától szorongatottan is - már céltudatosan szólalt meg a 
progresszió antifasiszta, németellenes meggyőződése: a forradalmi előz-
ményt és hagyományt kereste Petőfiben. Ez a fellépés olyan körül-
mények között történt, amikor a reakció, a költő születésének centená-
riumi ünnepségei után ismét kísérletet tett Petőfi átértékelésére. De ez a 
hullám már sokkal gyengébb volt, mint az 1923-as. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezt megelőzően, 1936-ban 
Illyés Gyula Petőfi könyvének megjelenése keltett szellemi izgalmat 
Petőfi körül. A könyv sajtóvisszhangja az egész korszak Petőfi-értékelé-
sének hű képe. Illyés kimagasló és maradandó műve körül azért folyt a 
kritikai harc, mert ő fogalmazta meg először az egységes, egymással 
szembeállított részekre nem osztható Petőfi-képet. S Illyés könyve, bár 
értékeivel egyedülálló a Petőfi-irodalom e korszakában, mégsem volt 
elszigetelt teljesítmény. E mű mögött a magyar progressszió több vonu-
lata magasodik fel: az illegális kommunista párt megélénkülő tevékeny-
sége, a népi írók baloldalának aktivitása, a szociáldemokraták és a 
polgári haladó erők kezdeményezései. 

Az Illyés Petőfi könyve körül kialakult kritikai hullám belegyűrű-
zött a költő halálának kilencvenedik évfordulóján született cikkek 
áramába. De a harmincas évek második felének Petőfi-utóéletére az is 
jellemző, hogy a Petőfi Társaság 1938-tól újra megindította a Koszorú 
című folyóiratot, a maradiságnak és jobboldaliságnak Petőfit propagáló 
közlönyét. S a Koszorú ezzel a törekvéssel nem állt egyedül az akkori 
hazai szellemi életben. 

Egy évforduló szellemi izgalmát mindig az adja meg, hogy az utókor-
nak van-e olyan fontos mondanivalója, amelynek kifejtésére felhasznál-
hatja az ünneplés érzelmileg felfokozó alkalmát. Ha van közölnivaló, ha 
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van aktuális eszme, akkor a nem kerek évfordulókat is izgalmassá lehet 
tenni, s ha hiányzik az aktuális téma, szellemi feszítőerő', akkor a 
klasszikus évfordulók is unalomba fúlnak. 

Már a Petőfi halála évfordulóját megelőző évben felfigyelt a baloldal 
a Horthy-rendszer hazug ünnepléseire. 1938-ban Révai József tanul-
mánya - Magyar szabadság - világszabadság - elevenítette fel a kilenc-
ven év előtti márciusi napokat, és mutatott rá a fasiszta Magyarország 
március 15-i ünnepségeinek kényszeredettségére. ,,A mai Magyarország 
urai nem is nagyon titkolják, hogy március 15-ével a magyar demok-
ratikus-polgári forradalom szellemével nem éreznek közösséget." Az 
ellenforradalmi Magyarország a magyar történelem reakciós revízióját 
végzi el ezeken az ünnepségeken. Révai a moszkvai Új Hangban meg-
jelent tanulmányában, távolból is közelről bírálja az ellenforradalmi 
kisajátítás manővereit, Petőfi átszínezésének jobboldali folyamatát: 
„Petőfi Sándort megpróbálták a szerelem és a békés idill költőjévé 
á t fes ten i . . . De Petőfit sehogy sem lehetett a Tisza Istvánok, a Bethlen 
Istvánok, a Gömbös Gyulák házi költőjévé tenni. Ellenség maradt, 
forradalmár maradt, a »népies nemzeti« gúnya ellenére, amit a magyar 
irodalomtörténet ráaggatott. »Petőfi nem alkuszik!« - kiáltotta oda 
már Ady Endre az úri halottgyalázóknak és nemrégiben Illyés Gyula 
mutatta ki Petőfi-könyvében, hogy Petőfi költészete a Pató Pálok 
kilencven év előtti Magyarországa elleni harcnak a költészete. Mit kezd-
jenek Petőfivel azok, akik megtiltják, hogy munkásegyesületekben, 
falusi olvasókörökben a verseit szavalják? " 

Révai moszkvai tanulmánya, Illyés Gyula Budapesten kiadott 
Petőfi-könyvével együtt baloldali előkészítése volt nemcsak a költő 
halála kilencvenedik évfordulójának, hanem a haladó, nemzeti szellemi 
helytállásnak is a második világháború súlyos körülményei között. 

1939-ben, a költő halálának kilencvenedik évfordulóján nem övezte 
olyan országra szóló látványos ünnepség-sorozat Petőfi alakját, mint 
születésének századik évfordulóján. De az európai történelmi esemé-
nyek a kulturális életben is éreztették hatásukat. Egyrészt felerősödött 
az egész Horthy-korszakra jellemző nacionalista-soviniszta hang, mámo-
ros ujjongás fogadta a területvisszacsatolásokat, felröppentek a kis nem-
zetek sorsáról, feladatairól, történelmi hivatásáról szóló elméletek. 
Ugyanakkor erősödött a figyelmeztető hang: a nemzeti függetlenségről 
álmodó, a szabadság kivívásáért harcoló költő ma is aktuális. 

A kilenven éve eltűnt Petőfi emlékének tiszteletére ebben az évben 
is ünnepséget rendeztek az erdélyi magyarok a félegyházi síkon. Az 
impozáns gyászünnepségről a magyar lapok is beszámoltak. Az Est 
1939. aug. 1-i számában így: „Ezen a gyászünnepen, sajnos, nem állha-
tunk ott, mi magyarok, a zöld síkon, amelynek porhanyó földje a 
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magyar szabadság szent költőjét magába fogadta, de nincs olyan magyar 
szív, amely halálosan meg ne fájdulna ma az emlékezéstől s a végtelen 
szeretettől, amikor Petőfi Sándor imádandó személyére gondolunk s 
emlékének áldozunk." (Ma kilencven éve. . .) 

A Koszorú 1939. januári számában megjelent cikk fogalmazta meg a 
Petőfi Társaság szerepét a költő utóéletében: „A Petőfi Társaság, akár-
mit is hozzon a jövő, továbbra is, hűséggel a régi nagy hagyományok-
hoz és a maga programjához, kitart Petőfi zászlaja és a nemzeti gondolat 
mellett. Teszi ezt annál is inkább, mert az idei esztendő új Petőfi-év . . . 
Ezt az évfordulót a Petőfi Társaság azzal akarja emlékezetessé tenni, 
hogy a Petőfi-gondolatot itt a fővárosban és mindenhol a magyar vidéken, 
de elsősorban a visszatért Felvidék városaiban akarja meglobogtatni. 
Hisszük, hogy ez az esztendő is a nemzeti irodalom ügyének szép és 
szent találkozása lesz, melynek eredményeképpen Petőfi neve olyan 
igazi megvilágításban fog ragyogni a visszatért több mint egymillió 
magyar előtt, amely Petőfihez méltó. Erre szükség van, mert tudjuk az 
elmúlt húsz esztendő keserű tapasztalataiból, hogy a Felvidék rabsága 
idején nem egyszer kísérelték meg Petőfi nagyságának hamis kisajátí-
tásával álutakra vezetni magyar testvéreinket." (Petőfi kultusza) 

A Petőfi-év eseményei közé tartozott a költő szobrának leleplezése 
az aszódi gimnáziumban. A Koszorú 1939. júniusi száma közölte 
Raffay Sándor szoborleleplezési emlékbeszédét: Petőfi szobránál. Az 
aszódi evangélikus iskola akarta felállítani ezt a szobrot, hogy meg-
örökítse „azt az egykori diákot, aki az iskola falai közül világnagysággá 
nőtt". A hazafit akarja megörökíteni ez a szobor, és a szabadság és 
szerelem bűvös szavú lantosát: „A mai kor gyermekének van szüksége 
Petőfi Sándor szobrára, mert ezek ma mind a szabadságot, mind a 
szerelmet félremagyarázzák, megszégyenítik és megtapossák. Petőfiből 
kell a szabadságban józanságot, a szerelemben tisztaságot tanulniuk." 

Az eseménybeszámolók és ünnepi megemlékezések arról tanúskod-
nak, hogy a hivatalos - az úri, egyházi, tanügyi - körök, megváltozott 
politikai légkörben - és néhány kulcsfogalom jelentését az ellenforra-
dalmi szellemhez idomítva - fejtették ki konzervatív álláspontjukat. 
Amikor Petőfi születésének centenáriumát ünnepelték, a köztudatban 
még elevenen élt a szabadság, haza, haladás fogalmának forradalmi 
tartalma. Akkor még az ellenforradalmi ünneplés az 1919-cel való 
direkt konfrontációban hirdette meg nézeteit. A harmincas évek végén, 
a második világháború küszöbén, a jobboldal a területi visszacsatolással 
felszított nacionalista közhangulatba illeszkedve hangoztathatta „nem-
zetpedagógiai" elveit. 



A Homályból 173 

De nemcsak a konzervativizmus szólalt meg ekkor, hanem a nyíltab-
ban politizáló jobboldaliság is. 1939. márc. 15-én a jobboldali katolikus 
Nemzeti Újság vezércikkben idézi Petó'fit, az oldal közepén harsog a 
Nemzeti dal — egy Petőfitől idegen eszme támogatásául. „Azt szeret-
nénk, ha a mostani magyarság lelke el tudna merülni ezeknek a szavak-
nak a mélységében." Történelmi jelképnek tekinti a lap, hogy épp 
március tizenötödikén esett szét Csehszlovákia, amely a „szabadság 
lábbaltiprásával alakult és maradt fönt mindeddig a napig". „Magyar 
testvéreinkre és Ruszinszko népére gondolunk, akiknek az elszakítás és 
a Prága által diktált erőszakos berendezkedése politikai, gazdasági, föld-
rajzi abszurdum volt első pillanattól kezdve." A magyar közvélemény 
„megkönnyebbült lélekkel s a felszabadulás sóhajával fogadta" a ma-
gyar kormány ultimátumát. „A kis népek összefogásának nagy szent-
istváni gondolata sugallta az ultimátumot." A szabadságszerető magyar 
nemzet szabadságot követelt a testvéri kis népeknek, a nemzet egység-
ben - ahogyan Petőfi követelte a néptől - áll a kormány mögött. „Ez 
az egység, erő és felkészültség a biztosítéka annak, hogy ezen a napon, 
március idusán, a szabadság nem messzefénylő ideál többé, hanem édes, 
boldogító valóság, amely megnyugtatóan simogatja végig a Ruténföld 
meggyötört népének felragyogó arculatát." 

Nem ez az áhítatos hang, hanem a jobboldali felrázás és mozgósítás 
szólal meg Nyisztor Zoltán cikkében (Menekülés Petőfihez. Nemzeti 
Újság, 1939. dec. 10.). Petőfi a „lelkiismeret felrázója, a hősi magyar 
vér felpezsdítője volt." A világháború eseményei közepette a Petőfiből 
való táplálkozás: menekülés. A nagy népek küzdelme ez a háború, és a 
kis nemzetek „halálra váltan tépelődnek". A népek hajlandók „szabad-
ságukról vagy függetlenségükről egy puskalövés nélkül lemondani!" 
Alku tárgyává lett a szabadság. A nemzetek egy része feladta magát 
lélekben. Lemondott a védelem lehetőségéről és képes a történelmet 
elszenvedni. Példa erre Finnország és az európai sajtó: a háború kitörése 
előtt áruba bocsátották a kis balti népeket. „Elég-e csak Petőfi szellemé-
hez menekülni? " - teszi fel a kérdést a cikkíró és így zárja írását: „Hej, 
költők, akik még vagytok Európában, tépjetek bele a lantba s üvöltsön 
fel a húrokon minden nemzetek első és örök dala a szabadságról és 
függetlenségről!" 

E hosszan folytatható idézet-bemutatásból talán ennyi is elég. A 
jobboldal nem túl változatos skálán szólaltatta meg a Petőfi kisajátítá-
sára mozgósított eszméket. 

A külföldi Petőfi-kiadványok hazai visszhangjának nyíltan politikai 
hangsúlya van a kilencvenedik évfordulón. Az év nagy szenzációja volt 



174 A Homályból 

Petőfi verseinek japán nyelvű megjelenése. A Magyar Könyvbarát 
Diáriumának március-májusi számában Mezey István foglalta össze 
Petőfi útját Japánig (Petőfi diadalútja Japánban) A Nemzeti Újság ápr. 
9-t számában jelent meg dr. Habán Jenő cikke: >rfúsi János" - Petőfi 
János vitéz-e és több költeménye most jelent meg japáni nyelven. Azt, 
hogy a japán nyelvű Petőfi-kötet megjelenésének miért volt nagy vissz-
hangja itthon, Habán Jenő pontosan megfogalmazza. A „távoli rokon-
nemzet" magyarok iránti nagy szeretetéről beszél a cikkíró, majd: 
„amikor Magyarország csatlakozott a komintern ellenes egyezményhez, 
a japáni sajtó napokon át méltatta ennek a lépésnek örvendetes voltát és 
rendkívül melegen foglalt állást amellett, hogy Magyarország vissza-
nyerje az őt megillető helyet az európai hatalmak között." Hasonlóan 
nyilatkoztak Japánban „kétszeri területgyarapodásunk" alkalmából -
hangoztatja a cikk. Emlékeztet arra is, hogy az előző évtől japán 
nagykövetség van Budapesten: „egy világhatalom tesz először ilyen 
lépést egy kis ország felé". És mindezeket a kis megjegyzéseket a cikk 
végi összefoglalás koronázza: „Magyarország még egyáltalán nem gon-
dolt arra, hogy ezt a tüntető barátságot, amellyel Japánban felénk 
fordulnak, politikai téren is felhasználja. Pedig ezeknek a kapcsolatok-
nak erősítése és ápolása a magyar nemzet helyzetének megerősítését 
jelenthetné. A jövőben ez igen lényeges aktívuma lehet külpolitikai 
mérlegünknek." 

így gondolták felhasználni Petőfi „diadalútját" a legreakciósabb 
külpolitika szolgálatában. 

A japán nyelvű Petőfi-kötet mellett a német és olasz Petőfi-
fordítások és Petőfiről szóló cikkek sem maradtak visszhang nélkül a 
hazai sajtóban. A Debreceni Szemle áprilisi számában Hungarus Viator 
számol be Petőfi német nyelvű kötetének megjelenéséről: „ma, amikor 
még fokozottabb szükségességgel nehezedik a magyar emberre az ön-
maga megismertetésének feladata, az új Petőfit minél több külföldi 
barátunk kezébe kell adnunk." (Petőfi németül) 

Carducci Petőfiről írott tanulmányával foglalkozik Elek Oszkár az 
Irodalomtörténet 1939. 1 - 2 . számában. Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy mi az a gondolat, amit ebből a tanulmányból ismertetésre méltó-
nak ítél a cikkíró: „Petőfi költészetében megvan a vad pusztának 
minden napfénye, a magyar ló prüszkölése, a magyar bor tüze és a 
magyar leányok formás szépsége; mennyire szereti a derült természetet, 
a bort, és a lányokat." És ehhez Elek Oszkár kommentárja: „Carducci 
meleg, lelkes önmaga mámorától nekitüzesedett Petőfi-méltatása a mai, 
bensőséges olasz-magyar barátság idején, csaknem kínálkozik arra, 
hogy napvilágra törjön." 
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Mindennél jelentősebb azonban az a tény, hogy szembefordulva a 
nacionalista konjunktúrával, az európai „új rendhez" való nemzetietlen 
igazodással, minden olyan politikai-szellemi csoport igyekezett kifejteni 
a maga álláspontját a Petőfi-kérdésben, amely szemben állott a fasizmus-
sal, elítélte az ellenforradalmi uszítást, a humanizmus, a művészet 
megcsúfolását. Polgári humanistáktól szocialistákig, viszonylag széles 
körben jelentkezett a tisztesség tiltakozása Petőfi kisajátítása ellen. 

A Petőfi-versek önkényes értelmezéseit ítéli el a Magyarország 
( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 között Mihályfi Ernő szerkesztette) egyik cikke: „Kiszakí-
tott mondatai, versszakai gyakran jelennek meg idézetként olyan irány-
zatok szolgálatában, melyektől felháborodással és megvetéssel fordult 
volna el." (Petőfi kilencven éve. 1939. aug. 1.) Aktuális politikai esemé-
nyek késztetik Lénárd Jánost a Magyar Nemzet hasábjain, hogy Petőfi 
életének egy epizódját felidézze (Amikor Petőfi is megbukott. 1939. 
máj. 31.). A történelmi múlt és a jelenlegi helyzet kétféle választási 
rendszerének összehasonlítása egyiknek sem kedvez: „volt, mint ma is 
van, számtalan stréber, aki egy-egy jelszó népszerűségébe belebogáncso-
sodva, a tömegindulatok felkorbácsolásával viteti magát a mandátum 
minden jóval kecsegtető beteljesülése felé." 

A liberális, polgári antifasiszta Újság 1939. júl. 30-i száma két oldalt 
szentelt a nemzet géniuszának. Jánossy Gábor Üzen a múlt a mának 
című cikke intés és fohászkodás a nemzethez: „Szállj magadba a nem-
zeti gyászemlékezés e komor ünnepnapján, szállj magadba, szörnyű 
megpróbáltatásai között is nemzetem." A cikk retorikus hangja sem 
járult hozzá - függetlenül a szándékoktól — az igazi Petőfi megmutatá-
sához. S ha más eszközökkel is, a szépíró riadt imáját közvetítve -
jelezve félelmét a környező vüágtól - , Szép Ernő sem lépett túl az 
elvont és áhítatos Petőfi-tiszteleten: „A Nap süt Petőfiből, a csillagok 
pillognak Petőfiből, a villanás vakít Belőle. A teremtés ö , az élet ö . " 
(Petőfiről Újság, 1939. nov. 12.) 

A Népszava 1939. júl. 30-i vezércikke (A halhatatlan Petőfi út-
ján . . .) az egész magyar nemzetet kifejező, legendává nőtt Petőfi alak-
ját idézi. De sokkal inkább az adott helyzetről szól a cikk: „Petőfi 
országa megint a szorongattatások - reméljük nem sokáig tartó -
korszakát éli . . . ma megint nincs nemzeti tett a nemzeti jelszavak 
mögött, ma megint az ellenállás erőit gyűjtik a szociális haladás ellen, 
ma megint elodázzák amit az idő parancsol: a nép gazdasági és szociális 
problémáinak megoldását... a társadalom hulladékelemei lepik el a 
magyar közéletet, a demagógia szennyes hullámai térnek be mindenüvé, 
politikai kalandorok grasszálnak s a kormánVzat ahelyett, hogy Petőfi 
szelleme felé fordulna, tétován áll az eléje tornyosuló problémák előtt". 
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Ebben a cikkben is feltűnnek a fellengzős mondatok, itt is hódít a 
retorikus stílus. De a szónokias előadásmód itt az ellenzéki tendencia 
legalizálását segíti. Az akkori helyzetben több ez a cikk, mint elvont 
tiltakozás: „Iparban, kereskedelemben, irodalomban, művészetben a 
bomlás és sorvadás jelei, az őrségváltás csődje, a munkanélküliek szapo-
rodása, a bizonytalanság növekedése . . . Értelmes rend helyett itt is, ott 
is kiütköző zavar. Nemcsak a zsidók vesztik el lábuk alól a talajt; a talaj 
meginog a nem-zsidók lába alatt is. A gazdasági Életnek nem használ, ha 
baltával esnek пеки Az irodalom, a művészet, a színház nem élhet 
szabadság nélkül." 

Fodor József, a radikális humanista költő A Próféta eltűnésének 
kilencvenedik esztendejére írt cikket a Pesti Napló 1939. aug. 1-i 
számában. „Ami ellen harcolt [Petőfi], az ünnepli most a világban 
győzelmét: az emberüldözés, gyűlölet, elszolgaiasodás és hibás faj-
szeretet a zászlóira az ő nevét írja . . . a szlávság adta ezt a páratlan 
géniuszt; milyen szánalmassá teszi ez a tény nálunk a vérségi teóriák mai 
zagyvalékait." Petőfi kora és a jelenkor között óriási ellentét feszül. A 
jelenkor „a nép boldogításának jeligéje alatt egyetemes láncokért 
hevül". És Petőfi mégis divat, látszólag vállalni kell: „évfordulókon 
»lelkes« gyülekezetek, feltarkítani a dicsteljes zsidózás, nyilasszervez-
kedés és csodaszarvas-egyesülesdi műsorát, elmennek a szobrához sza-
valni a szabadságról! Képmutatás ez vagy butaság? Mind a kettő." 
Fodor József rendkívül bátor írása kimagasló szellemi és erkölcsi telje-
sítménye a kilencvenedik évforduló hazai irodalmának, írását ma is a 
magyar progresszió dokumentumaként olvashatjuk. 

A haladó szárny más eszközökkel is kifejezte hűségét az igazi Petőfi-
hez. A Kelet Népe 1939. 7. száma összeállítást közölt Petőfi verseiből 
és prózájából. Itt jelent meg Illyés Gyula: Petőfi eltűnése. . . és Móricz 
Zsigmond: Petőfi kilencven éve halt meg című cikke. Móricz írásának 
gondolata Fodor József soraira rímel. Kora faji ideológiáját utasítja el 
Móricz, amikor azt írja: „Petőfi példája erősen megtámadja a vérségi 
alapjait a faji öntudatnak. Egyáltalán a testi állapotnak a szellemi 
irányzattal való azonosságát." Móricz is a „magyar ideál"-t látja Petőfi-
ben, de ennél sokkal fontosabb, hogy a történelmi példával a szabadság-
eszme összekovácsoló erejére figyelmezteti a háborúba sodródó orszá-
got: „magyarok, szlávok, germánok, latinok, mindenki, aki csak ma-
gyarnak érezte magát" kész volt „szembeszállni a magyar nemzetiség 
zászlója alatt az akkori Európa egyik legnagyobb hatalmasságával, aki-
nek minden európai hatalom csak szövetségese volt." 

Az 1939-es Petőfi-évforduló legjellemzőbb cikkeit foglaltam össze, 
teljességre nem törekedtem, hiszen számtalan írás jelent meg, és azok 
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nem motiválják jobban az év szellemi légkörét, mint az említettek. Nem 
foglalkoztam a határon túli és az emigrációban megjelent lapokkal sem. 
Csak megemlítem Lukács György tanulmányát: Petőfi és Ady, mely a 
Korunk-ban jelet meg és a Sarló és Kalapács örökébe lépő' Új Hang-nak, 
a moszkvai magyar emigránsok lapjának Petőfi-cikkét. 

Válságos történelmi évben került ismét „lobogóra" Petőfi neve, 
halálának kilencvenedik évfordulóján. A két világháború közti negyed-
század alatt a költő igazi örökösei - a német elnyomás ellen, az ország 
függetlenségéért tüntető munkások, kommunisták, parasztok, értelmi-
ségiek, polgárok - 1942 márciusában tűzték ki a Petőfi-jelvényt, tilta-
kozásuk jelképét. „Napról napra mind többen és többen ébrednek 
tudatára, hogy minden egyes Petőfi-jelvény egy-egy szavazat a hitleri 
elnyomás és a háború ellen. Minden Petőfi-jelvény növeli a nemzeti 
ellenállás frontjának látható seregét." (SzabadNép, 1942. ápr. 1.) 

SZALAI ANNA 
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