
Hevesi Babits korábbi meghatározását idézi, mely szerint Petőfi "egésL.séges
nyárspolgár" lett volna. Az "egészség" kategóriája szerínte nagyon bizonytalan,
ezen nem érdemes vitázni, "de ami a nyárspolgárt illeti, azt hiszem, legfontosabb
ismertetőjele az a kérgessé, keménnyé, konvencionállssá merevedett világkép, az
érzelmekkel való takarékoskodás, az elvekbe és szokásokba való nienekülés az ér
zelmek elől". Ezzel szemben Petőfi költészete "csupa lendület és energiaforrás",
Hevesi szerint "ő a legbergsoníbb értelemben vett költő irodalmunkban". Babits
képével szemben azt is hangsúlyozza, mílyen változatos világot teremtett Petőfi

a maga egyszerűnek látszó eszközeivel. Mítoszok sokaságát alkotta, s megszemélve
sítette szinte az egész világot. "Bizonyára egészséges volt, ha ezt az állandó víziót
el tudta viselni, de aligha volt nyárspolgár" - ezzel a konklúzíóval zárja a Ba
bits-képpel való belső polémiaját.

Külön elemzi Hevesi András Petőfi lírájának egyik legnagyobb értékét. ér
zelmi gazdagságát, fűtöttségét, lendületét. ,.A legcsodálatosabb mutatványokat vég
zi szívével", ezzel a maga teremtette "szersz.ámmal". Szüntelen szenvedéllyel tá
jékozódik az adott világban, "egyre nagyobb, egyre egyetemesebb érzésrnotívumokat
talál: egyenlőség, szabadság. haza. emberiség, és szíve, ez a folyton növekvő, foly
ton gazdaguló szív hovatovább kitágul, az egész tizenkilencedtk századdá". De nem
gyökérzik csak a múltban ez a költészet; modern is, s "aki figyelmesen nézi, egy
új, még csak most tapogatódzó szenvedélyes és játékos emberiség körvonalait fe
dezi fel benne".

Itt míntha egy kicsit szubjektívvé válnék a kép: a "játékos ember", a ,.já
tékos Európa" ekkortájt dívó jelszavai befolyásolták Hevesi Andrást, amikor Pe
tőfi tudatos komolyságát is ebből a nézőpontból igyekszik megértetni és magya
rázni.

. Petőfi költészete persze sokkal szenvedélyesebb, egyetemesebb és sokkal mé
Iyebben gyökérzik az adott kor valóságában, semhogy időszerűsitett írodalomszocio
Iógiai szempontok kizárólagos igazolásául szelgálhatna. Politíkuma, forradalmisága
hamarosan ismét rnintájává válik a második világháború poklát sejtő, érző költé
szetünknek. Amikor a Magyar Csillagban Sőtér István visszaidézi a márciusi na
pokat, s Petőfi Jókaival való barátságát, illetve ennek a kései Jókai regényvilágá
ban való tükröződését vizsgálja, pszichológiai és filológiai elemzés finom szőveté

ben rnegvíllantja a márciusi gondolat igazi időszerűségét is; megállapítva, hogy Jó
kai magának is mítoszt teremtett Petőfivel, de hozzáteszi azt is: "Legalább annyira
teremtette magának e mítoszt, mínt mlnékünk ; de neki is ugyanannyira volt szük
sége rá, mint a nemzetnek. Mert a nemzet azon a napon ugyanúgy felelt, mínt
.Iókaí, s ma is talán, vétkeink között, az akkori feleletre annyira dermedt szájjal,
annak a napnak üdvösségéből élünk."
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