
Bizonyára mindenki ismeri hazánk egyik
legnagyobb költőjét, aki a márciusi ifjak legfőbb
szószólója volt, tőle származik példának okáért a
Nemzeti dal című költemény, melyet egész
Magyarország szívéből szavalt a nehéz időkben.
A Szabadságharc után nyoma veszett Petőfinek.
A hírek szerint Fehéregyháza környékén
meghalt, azonban máig nem tudjuk biztosan, hogy
hol. Van rá esély, hogy életben maradt, sőt egyes
feltevések szerint Szibéria felé vette útját.

Cikkünk másik főszereplője gróf Széchenyi
István, akit a „legnagyobb magyarként”
emlegetnek, akinek a Nemzeti Kaszinót, a Magyar
Tudományos Akadémia jogelődjét a Magyar Tudós
Társaságot és a Lánchidat köszönhetjük. Végül,
de nem utolsó sorban a lóversenyzés és a lovak
tenyésztésének meghonosítása hazánkban is az
ő nevéhez fűződik. Valószínűleg sokan tudják,
hogy gróf Széchenyi István nagy tisztelettel van a
költészet és az irodalom iránt. Maga is gyakran ír,
nem csak naplót vezet, de publikál is különféle
témákban Anyagilag bőkezűen támogatta a
versfaragás nagy alakjait, így Petőfivel is gyakran
kapcsolatba került. A fiatal tehetség általa a
társadalom felsőbb/előkelőbb rétegei közé is



bekerülhetett, ennél fogva sok jelentős,
befolyással bíró barátra tett szert. Többször
előfordult, hogy a „legnagyobb magyar”, fiának
szólította a neves költőt. Vélhetően kedves
olvasónkban a címet látván felmerült a gondolat,
miként értendő a „fiam” megszólítás. A későbbi
bizonyítékok alapján nagyobb annak a
valószínűsége, hogy Széchenyi nem csupán
szellemi atyja volt Petőfi Sándornak, eredeti
nevén Petrovics Sándornak vagy ez csak városi
legenda?

A kiskőrösi költő édesanyja, Hrúz Mária, a
maglódi lelkésznél dolgozott, cselédként.
Emellett gyakran tevékenykedett Széchenyi egyik
környékbeli hétvégi villájában is. A helyiek azt
állították, mikor ott nyomoztunk, hogy akkoriban
rendszeresen látták őket, amint kettesben
hagyják el a kúria udvarát, másrészt az akkor a
birtokon dolgozók szemtanúi voltak annak, hogy
bizalmasan társalognak egymással,
félrevonulva. Ez persze, nem volt meglepő,
ugyanis a gróf mindig nagy érdeklődéssel volt a
hölgyek iránt, sok nővel volt viszonya, főleg
szolgálókkal, de katonatársainak feleségeit sem
vetette meg. Ebben az időben udvarolt Henriette



Prinzessin von und zu Liechtenstein
hercegnőnek, általában eredménytelenül, aki
ekkortájt utasította vissza csúnyán és
véglegesen az iránta táplált érzelmeket.
Hónapokig nehezen felejtette el és próbálta
mással elterelni figyelmét. Amíg bele nem
szeretett későbbi feleségébe, Seilern Crescence-
be, rengeteg asszonyt meghódított, gyakran
külföldön is. Az ilyen utakra rendszeresen jó
barátja, Wesselényi Miklós is elkísérte, aki sajnos
már nem lehet közöttünk. Ezekben az években
fogant meg a kis Sándor. Ez azért gyanús, mert
Hrúz Mária és férje évek óta házasok, de
gyermekük még nem született. Ekkor kezdtek
először pletykálni a költő születési
körülményeiről. Petrovics István sem volt biztos
abban, hogy hitvese tőle vár gyermeket, ezért
mikor világra jött a csecsemő, a szokással
ellentétben nem Istvánnak nevezte el „utódját”.
Vajon azért, mert Széchenyinek is István volt a
keresztneve?

Később húsz évesen, mikor a fiatal Petőfi Pestre
költözött, annak ellenére, hogy szegényes anyagi
körülményekkel rendelkező családból
származott, volt elég támogatója a nagyvárosi



élethez, és karrierje beindításához. Feltehetjük a
kérdést: ki állt az ügy mögött, ki támogatta? Most,
hogy a szabadságharc után az egész ország előtt
ismertté vált Petőfi Sándor, az embereket
elkezdte érdekelni a meghalt vagy eltűnt poéta
életútja, ezért merülhettek fel újra a régi pletykák,
találgatások Széchenyi és Petőfi rokoni szálairól.
Több kutatás is indult a témában. A legfrissebb
hírek szerint is nagy esély van a biológiai apa-fia
kapcsolatra. A szerkesztőség megkérdezte erről
a grófot, aki kitérő választ adott: „Petőfi a magyar
nemzet fia, nagyon fáj az elvesztése, nagyszerű
ember volt, és máig a szívemben őrzöm emlékét.”
Többet nem volt hajlandó elárulni a
kapcsolatukról, de mi ennyivel nem elégedtünk
meg, kitartóan folytattuk a nyomozást konkrétabb
válasz után. Néhány nappal később izgalmas
nyomra bukkantunk. Széchenyi a Pilvax
Kávéházban, ami köztudottan Petőfi törzshelye
volt, felejtette a tárcáját. Mivel a pincérek nem
ismerték az erszény gazdáját, kinyitották, hátha
találnak benne, egy a tulajdonosára utaló jelet. Így
fedezték fel a gróf brifkójában a családja tagjait
ábrázoló kis portrékat, melyek mellett Petőfi
arcképe is előkerült. Ez egy véletlen,a tisztelet



jele, vagy súlyos bizonyíték? Ezen felbuzdulva a
költő özvegyét, egyben volt munkatársát,
Szendrey Júliát is felkerestük, azonban már
Horvát Árpád feleségeként nem kívánkozott
feleletet adni kérdésünkre, de megengedte, hogy
a régi lakásban is folytassuk a nyomozást. Itt a
kutatók nagy örömünkre összetépett levél- és
naplófoszlányokra akadtak. Ezek ugyan nehezen
tekinthetőek teljes értékű bizonyítékoknak,
viharvert állapotuk miatt, de még így is izgalmas
részleteket találtunk. Több papíron látható volt
Széchenyi kézírása, sőt egyes helyeken a
„fiamnak” megszólítás szerepelt. Ez arra utal,
hogy a szellemi kapcsolatnál szorosabb szál fűzi
őket össze.

 A két férfi személyiségében és külsejében is sok
párhuzam lelhető fel. Szenvedélyük és
elkötelezettségük a magyar nép iránt még
korunkban is szerfelett kiemelkedő. Mind a ketten
rendkívül nyitottak az eszmeiség iránt és emellett
karizmatikus vezetők. Petőfi egy nyugodt,
félreeső helyen született, ráadásul Petrovics
István szerb származása miatt is felmerülhet a
kérdés, hogy a költőben, honnan van ennyi
odaadás a magyarság iránt? Sötét hajuk, nagy



barna szemeik is rokonságukról árulkodnak.
Sajnos korunkban még a tudomány nem képes
megállapítani, biztosan kimutatni két ember
rokonságát. Remélhetőleg néhány évtized múlva
ez lehetséges lesz, és Petőfi Sándor földi
maradványai is előkerülnek. Ezáltal megoldódik a
rejtély, és fény derül mindenre. Ezt azonban még
az izgalmas, új és homályos jövő takarja el
szemünk elől.


