
író, könyvei több tízezres példányban kelnek 
el, éppen az ún. irodalmi körökben meglehe
tősen sematikus és igazságtalan Móra-kép 
él nagy szívóssággal, mert éppen ezekben a 
körökben nem igen olvassák Mórát. A kötet 
szerkesztői joggal várják, hogy „a most 
közkinccsé tett szövegek alapján módosul 
majd a köztudatban élo Móra-portré néhány 
vonása, sőt, talán új vonásokkal is gazdag
szik." De ennek nem az a legjobb módja, 
hogy a jegyzetekben a Móra-elbeszélések leg
többjét külön tartalmi kommentárokkal meg
támogatva, politikailag „betájoljuk". Aligha 
indokolt pl. a népi ravaszságot példázó anek
dotikus Lóvásár jegyzeteiben az öt számo
zott pontba foglalt társadalmi tanulságok 
felsorolása. 

Kettős sajnálkozással kell kezdenem ezt 
a recenziót. Hogy csak négy év múltával 
kerülhetett sor arra, hogy szemlénk meg
emlékezzék erről a Petőfi-vonatkozású szép 
könyvről, ez kritikai életünk pangásának 
egyik bizonyítéka, ami sajnálatos, de még 
inkább az, hogy a szerző e négy esztendő 
alatt —- egy vita-hozzászóláson kívül — 
nem gazdagította újabb munkával a Petőfi
ről szóló irodalmat, holott van bőven anyag 
a tarsolyában. Ezt ez a könyve is elárulja : 
Szalatnai Rezső a költő legnehezebb életrajzi 
szakaszainak, a kamaszkornak, az első 
katonaidőnek, a színészéletnek igen alapos 
ismerője, de a Petrovics-Petrovitz ősök le
származásának, a máig homályos Petőfi-
genezisnek éppen a kutatója, amit könyvé
nek néhány genealógiai adata és Ethey 
Gyulával folytatott — sajnos, csak a jegy
zetekből ismert — levelezése igazol. Szalat-
nainak az életrajzi Petőfire vonatkozó érdek
lődése messze túlterjed a pozsonyi falakon. 

Ezért nem értek egyet Sziklay Lászlóval, 
aki — egyébként igen értékes — bírálatá
ban (Irodalomtörténet, 1955. évf. 3. sz.) 
hosszan mossa szerzőnk, „a pozsonyi lokál
patrióta" fejét. Aki Petőfi pozsonyi nyomorát 
a biedermeier pozsonyi polgárságának aulikus 
voltát, a pozsonyi beérkezettek részvétlen
ségét, Pozsony polgárlányainak a koldus
diák-költő felé vetett gőgös pillantását, az 
alföldi poétának a koronázó városból való 
kiábrándulását, gyötrő honvágyát, A távolból 
születését, a halhatatlan üzenetet, melyet 
a pozsonyi Neumann-vendéglŐből küldött 
haza, a vecsei halászkocsmába, a kis lakba, — 
aki mindezt így írja meg, mint Szalatnai, s 
ezért miképpen lehet őt pozsonyi lokál-

Végül a jegyzetszótárral kapcsolatban né
hány megjegyzés. A Cobden-szövetség cím
szavánál helyes lett volna a meghatározás 
után utalni arra, hogy a Cobden-szövetségben 
több magyar író tartott Mórán kívül elő
adást. (József Attila, Móricz stb.) Bartucz 
Gyula esetében felesleges olyan mondat, hogy 
„Munkásságának zöme századunk első felére 
esik" — hova eshetett volna még egy 1885-
ben született tudós esetében? Kálmány Lajos, 
a kiváló etnográfus, katolikus pap volt, ezt 
miért hallgatja el a jegyzet? Nem közöm
bös életrajzi adat. A tudós szegedi főrabbi, 
Lőw Immánuel nem 1949-ben halt meg, mint 
a jegyzet közli, hanem 1944-ben Budapesten, 
amikor a 91. évében levő tudóst elhurcolták 
Szegedről. 

Vargha Kálmán 

patriotizmussal vádolni, azt ugyan hogy ért
hetjük meg? 

Mert Pc.zsony nagy intelem volt a költő 
számára, tanulság, Pozsony mélypont, ahol 
Debrecennél is többet kellett tapasztalnia. 
A költő a királlyal egyidőben mulat Pozsony
ban, ahol az utcán testőrzenekar harsog, a 
szőnyeggel díszített ablakokból virágeső 
hull alá, a félnótás Ferdinánd bárgyú mo
sollyal totyog a kutyahűségnek ebben a 
megnyilatkozásában, — de a költőnek egy 
padlásszobája nincs a székvárosban, a ban
dériumok díszes paripáinál sokkalta rosszabb 
a sorsa, azoknak lakásuk van, nem is dísztelen, 
Petőfinek egy zug nem jut. Pozsonyban 
nincs Petőfi-ház, — Szalatnai végigkutatta 
utána a várost — a költő barátai ágyára 
járt itt, vagy „ha nem esett az eső, ott hált 
a ligeti füvön, a májusi csillagok a l a t t . . .'-
Ezt mondja el Szalatnai, ez a különös lokál
patrióta, de olyan megelevenítő erővel, 
hogy bennem, aki sohasem láttam Pozsonyt, 
a város képe úgy él, amint azt Szalatnai 
számomra megfestette. Lélegzetvétel nélkül 
beszél — egy cezúra sincs a 104 oldalon — 
s aki ezt a könyvet nem olvassa át együltő 
helyében, azt aligha érdekli Petőfi. 

Mert Szalatnai jó stiliszta, könyve olvas
mányos, — meg is kapja a feddést, a szoká
sost, színes elbeszélő erejének „káros ered
ményeire" nézve. Tagadom, mindig tagadni 
fogom, hogy a könnyen író azonos a könnyű 
íróval, így a Petőfi-irodalomban csak az 
volna súlyos, ami nehézkes. A szerző könnyen 
ír, látható élvezettel, közben buzgón jegyze
tel, — filológiai készségéhez szó sem 1 érhet, 
Igaz, hogy sokszor és bátran valószínűsít, 
de — megfigyelhetjük — csak azt, ami való-
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ban valószínű. A kritika kiemeli és rovására 
írja azt a feltételezését, hogy Petőfi láthatta 
Pozsonyban Széchenyit — egy kis városban 
az országszerte ismert nagy embert —, aki 
vele ugyanegy időben tartózkodott ott. Ez 
nem valószínű? 

Rovására csak azt írjuk, ha állításaiban 
téved. Van ilyen. Azt írja, hogy a költő 
Sopronból „mindenkinél jobban ismerte" 
Jellacsics Józsefet. Jellacsics a Gollner-
regement törzstisztje vult, ezredtársa Petőfi
nek, de nem a költő „századának Őrnagya", 
az ezredtörzs nem is Sopronban állomásozott, 
hanem Bregenzben, Jellacsics is ott szolgál
hatott. A szerző hibátlanul regisztrálja Petőfi 
soproni tartózkodásait, olyan tekintélyek té
vedéseit igazítja helyre, —• elfogadhatóan —-
mint Ferenczi Zoltán, ez az ellenőrző-kutató 
munkája végtelenül hasznos. De éppen itt 
kell megjegyeznünk, hogy abban a kérdés
ben, vajon a költő fellépett-e 1843-ban a 
puzsonyi színpadon, Nagy Ignác Tisztújításá
ban, a szerző téved, amikor Ferenczi téve
désére mutat rá. Ferenczi ugyanis ugyanazt 
állítja az életrajzában (II. 310.), amit Sza-
latnai: nem lépett fel. És ez a valóság. De 
ezt nem mondhatjuk el egy másik állításáról; 
a szerzőnek az az álláspontja, hogy 1848. 
március 15-e után „Pozsonyban jól tudták 
a főurak, hogy most Petőfi a legfontosabb 
személy az országban, aki a nép hangulatát 
irányítja". Ez így elfogadhatatlan, mert 
ellenkezik a történelmi valóval; Petőfi 
iránti rajongásunk sem változtathatja meg 
írásainkban azt a tényt, hogy Pozsonyban, 
Pesten, Bécsben, de szerte Magyarországon, 
de szerte Európában jól tudták, hogy akkor 
a legfontosabb személy, aki a nép hangulatát 
irányítja, — természetesen, — Kossuth. 

Vitatkozhatunk tehát Szalatnaival, de aki
nek evvel a könyvével szerzett érdemei ma 

MÁTYÁS A KORTÁRSAK KÖZÖTT 

Hasznosan szolgálja a magyar történelem 
egyik jelentős szakaszának népszerűsítését 
Elekes Lajos és H. Balázs Éva kötete. 
Mátyás kora — amint Elekes is mondja —, 
fogalom, mert a király egyéniségében mintegy 
összegeződtek Magyarország fejlődésének fő 
kérdései. A bevezetőnek tehát éppen úgy, 
miként a válogatásnak, sok — és éppenséggel 
nem könnyű — problémára kellett tekin
tettel lennie. 

Elekes előszava törekszik is a szükség
szerűen sokoldalú jellemzésre, nem részletezi 
kelleténél bővebben a központosított feudális 
monarchia létrejöttének gazdasági-politikai 

már vitathatatlanok. Ha semmire sem volt 
jó, hogy négy esztendő múltával emlékezünk 
meg e helyen erről a könyvről, arra az egyre 
talán igen, hogy ma már tisztán látjuk : 
ez a mű igen jelentős segítség az eljövendő 
teljes Petőfi-biográfia számára. Nagy kár, 
hogy a szerző ilyen irányú munkásságát nem 
folytatja évek óta ; igen sajnálatos, hogy a 
költő családjának annyira hiányos történeté
ből csak töredéket ad, holott senkit sem isme
rünk, aki erre a félig elhanyagolt, félig el
hallgatott kérdéstömegre ma alaposabb vá
laszt adhatna, mint éppen a pozsonyi Sza-
latnai Rezső. 

De jegyezzük meg végül itt, hogy napja
inkban a költőnek csak két városa— Pozsony 
és Sopron — kapott olyan „lokálpatriótát", 
mint Szalatnai, illetve Csatkai Endre. Egy 
évtizednyi időt vesztettünk a részmunkák
nál azzal, hogy helyi kutatók értékes gyűjte-
tése áll asztalfiókokban. Volt a múltbeli 
Petőfi-irodalomban egy tájakra szakadó ku
tatótevékenység is — ha úgy tetszik, pro
vincializmus —, amelyre egy nemzedék fel
építhetett egy életrajzot. Ez ma hiányzik, 
a költő nagy életrajzi területeinek, Félegy
házának, Szabadszállásnak, Dunavecsének, 
vagy Szalkszentmártonnak — csak néhányat 
említettem — felkészült helyi kutatói eddig 
igen kevés támogatásban részesültek. írja
nak! — ha tévednek, vagy a helyi hagyo
mányok varázsa elragadja tollúkat, majd 
vitázunk velük, de sírba ne vigyék hasznos 
ismereteiket, mint Osváth Gedeon Aszódon, 
mint Biszkup Ferenc Mezőberényben, mint 
Kiss Béla Kiskőrösön. A város és a költő 
viszonyának kutatóira, a táj irodalom
történészeire nagyobb szükség van, mint 
bármikor volt. 

Dienes András 

kritériumait, sőt, amikor az arányosra mére
tezett miliő-rajz után a magyar helyzet álta-, 
lános bemutatását azzal zárja be Mátyásról 
szólva, hogy „az átmeneti sikerek kivívásá
ban — az őt trónon tartó társadalmi erőkön 
túl — kivételes egyéniségének is szerepe 
volt", — élve a lehetőséggel, nyomban rátér 
tulajdonképpeni feladatára. 

A király személyiségének általános jellem
zése után felvázolja a hatalom első éveinek 
számos nehézségét : a főúri pártharcokból 
eredő labilis erőviszonyokat, és Mátyásnak 
trónja biztosítását célzó intézkedéseit. A belső 
helyzet elemzésekor első helyen tárgyalja 

A bevezetőt írta Elekes Lajos. A szövegeket válogatta H. Balázs Éva. Bp. 1957. 
Bibliotheca. XL,202 1. (Aurora, 5.) 
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