
A nagy eposzt mély krízis követi. Az esszé 
meggyőző erővel rajzolja a válság politikai 
és egzisztenciális okait, illetve jellegét, meg
mutatva azokat az ösvényeket, amelyek 
már a kibontakozás felé vezetnek — adott 
esetben a romantika birodalmán keresztül. 
(Nem értjük azonban, hogy a szerző — Vörös
marty válságérzetének illusztrálásaként — 
miért a Csák című, német nyelvű, a kötetben 
nem szereplő versből idéz részleteket.) 

A romantikus Vörösmarty elemzése az 
esszé legszebb része; a Két szomszédvárra és 
a Csongor és Tündére vonatkozó megjegyzé
sek tovább gazdagítják az eddigi Vörösmarty-
képet. Az előbbi mű esetében Szauder a 
Tihamérban (amint a költőben is !) felébredő, 
lázadó jellegű új érzékenységet, új emberséget 
figyeli meg, és ez az új a régi erkölcsiség első, 
hatalmas negációja. Az utóbbi mondandója 
már több: Csongor és Balga pozitív tulaj
donságai olyan, egy még személytelen, új 
emberi jellemképpé ötvöződnek, amely egyen
lőre csak Vörösmarty vágyképe, de később az 
új költő-arc jellemzője lesz. 

A már említett, Szauder írásaiban öncélú
vá sohasem váló ,lélektaniság' hozzásegíti 
a szerzőt ahhoz, hogy finom megfigyelésekkel, 
árnyaltsággal rajzolja meg a Szózat s a nagy 
politikai ódák költőjét. A romantika szélsősé
geiből való kibontakozást követi Vörösmarty 
költészetében a közösséggel való azonosulás 
(Szózat), a magyarság és emberiség egybe-
fonódásának kifejezése (Liszt Ferenchez, 
negyvenes évek elejének versei). Az előbbi 
kissé elvont eszmeisége és az utóbbiak mind
inkább aktualizálódó politikai tartalma a 
költő fejlődését, a formák fellazulása a zakla
tottabb közéletet jelzik. Az elvek tisztulása 
Vörösmarty művészi tudatában nagy ellent
mondások közepette megy végbe, s Szauder 
ezeket az ellentmondásokat sokrétűen árnyal
ja. Meggyőzőek az esszé Vörösmarty szerelmi 
lírájával foglalkozó sorai, az Etelka- és Laura
élmény összehasonlítása, az utóbbi Összege-
zőbb, szenvedélyesebb jellegének hangsúlyo
zása. A költő belső nyugtalanságának, s e 
nyugtalanság politikai és szerelmi hátterének 
festése megragadó. 

A tanulmány ezt követő részletei: a gon
dolati lírát, Vörösmarty, fokozódó demok
ratizmusát, a szabadságharc alatti és után-
verseket, az egyetemességet személyességgel 
legmagasabb művészi fokon egyesítő A vén 
cigányt elemző részeket is ugyanaz a fordula
tosság, finom megfigyelések egész sora jellem
zi, mint az egész tanulmányt is, ezek azonban 
már nem módosítják jelentősen Vörösmarty-
képünket. 

Szauder írásának legnagyobb érdeme, 
hogy Vörösmarty művészi fejlődésének fő
irányát rajzolja meg, kikerülve az elkalan-
dozásra csábító útvesztőket; az életmű 
minden jelentős periódusa és témaköre meg

felelő jellemzést nyer Szauder tollából. 
Esszéjének szerkezete szilárd, arányos. Stílu
sának fordulatossága, kifejezéseinek árnyalt
sága, választékossága élvezetes olvasmánnyá 
teszik, bár nem a megkívánható mértékben. 
Szauder esszéstílusa ugyanis helyenként nehéz
kes, zsúfolt, amint ezt ő maga is tudja (1. em
lített tanulmánykötetét, 6.1.). Bár ez az írása 
a könnyebben megérthetők közé tartozik, 
mégis szóvá kell tenni, hogy utószavának 
néhány mondata többféleképpen is értelmez
hető, illetve túlságosan bonyolult írói esz
közökkel testesít meg különben helyes, 
találó gondolatokat. 

Rigó László 

Mezó'si Károly: Petőfi családja a Kiskun
ságban. Kiskunfélegyházi, életük. Bp. 1961. 
Akadémiai K- 124 1. 4 t. (Irodalomtörténeti 
Füzetek, 33.) 

A Petőfi-életrajzi irodalomról századunk 
első évtizedeiben az a közfelfogás alakult ki, 
hogy legnagyobb költőnk életútjának fel
tárását a múlt század érdemes kutatói 
— élükön a fáradhatatlan Ferenczi Zoltán
nal — lényegében elvégezték. A napjainkban 
ismét fellendülő Petőfi-kutatás azonban 
bebizonyította, hogy sok más mellett ezen 
a téren sem aknáztuk ki még a lehetőségeket. 
Ezért kell örömmel üdvözölnünk Hatvány 
és Dienes munkássága után Mezősi Károly 
könyvecskéjét is, amely a költő családjának 
kiskunsági életére, gazdasági és társadalmi 
helyzetére vonatkozó — mindmáig ismeret
len — adatokat tárja fel, felújítva egyben 
Ferenczi úttörő kezdeményezését: a feldolgo
zott okmányanyag publikálását is. Mivel a költő 
szülei több mint két évtizedig éltek a Kiskun
ságban, s magát Petőfit is itt érték az első 
— költészetére is kiható — benyomások és 
élmények, Mezősi adatai nemcsak a most 
készülő kritikai életrajz, hanem a költő 
egyéniségét, jellemét, érzésvilágát, s vég
eredményben a költészetét értékelő vizsgála
tok számára is igen fontosak. 

Könyve élén Mezősi a kiskunsági okmány
kutatás korábbi eredményeit tekinti át, és 
mutat rá a helytörténész biztonságával e 
kutatások hiányosságaiból eredő biográfiai 
tévedésekre, illetve hipotézisekre. Kacziány 
és Ferenczi adatait korrigálva tisztázza 
Petőfi szüleinek szabadszállási vagyoni hely
zetét (itt alapítottak családi otthont 1818-ban, 
s kezdetben csak házuk volt), a félegyházi 
bérlet gazdasági előnyeit (jószágtartás, kaszá
ló), majd a híres elkaszálási pert ismertetve 
igazítja ki az öreg Petrovits Hatványtól 
tévesen megkonstruált, nem éppen előnyös 
jellemképét. Adatai fényénél hamisnak bizo
nyul az a megállapítás, miszerint Petrovits 
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valami jellembevágó, „alattomos tsuszkálást" 
erőszakos lépést követett volna el, valójában 
a szokásjog megsértését látta a város intéz
kedéseiben, s vélt jogait védelmezte köröm
szakadtáig a magisztrátussal szemben. „Be
csületes lelkű, igaz", de afféle „makacs fej" 
volt, amint költőfia is megénekelte. 

A továbbiakban a Petrovits-család gaz
dasági helyzetének felvázolása következik 
a félegyházi adatok alapján. — A költő 
atyja Kiskunfélegyházával az itteni mészárszé
kek bérlete révén került szoros kapcsolatba. 
Miután Szabadszálláson lakójogot nyert, 
egyetlen jelszó vezette: meggazdagodni! — el
nyerni a kiskun redemptusi kiváltságokat. Az 
átmeneti kiskőrösi tartózkodás után (Kiskőrös 
nem volt kiskun terület!) ezért vette bérbe 
az 1824/27. és az 1827/30. évi bérleti időszak
ban Félegyháza mindkét mészárszékét, ahol 
is kedvezőbb lehetőségeket látott tervei meg
valósításához. Ügyessége, szorgalma és üzleti 
merészsége révén hamarosan meg is gazdago
dott, holott elődei egyre-másra buktak bele 
az árendásságba. Valóságos kisvállalkozó 
volt: kereskedőpolgár, aki üzleti könyveket 
vezetett, kalkulált és határidőket szabott, 
s miközben féltékenyen őrizte előjogait, 
újabb akciókon törte a fejét. Akciókon, 
melyek végül is a vesztét okozták. — A Fél-
egyházára költöző család a város főterén álló 
Hattyú-vendéglő épületében (itt voltak a 
mészárszékek), illetve a Veréb-, majd a Bán-
hidi-féle házban rendezkedett be. A bérlethez 
tartozó szántót és kaszálókat a ferencszállási 
pusztán hasította ki részükre a város. — Mező
si kitűnő gazdaság- és helytörténeti fel
készültséggel írja le a korabeli árendásviszo
nyokat, élethűen rekonstruálva a félegyházi 
mészárszék hétköznapjait. Különösen érdekes, 
amit a mészárszékek adminisztrálásával kap
csolatban közöl, adatai alapján egy jogait és 
kötelességeit egyaránt ismerő, öntudatos ipa
ros képe bontakozik ki a bérlő Petrovits alak
jában. A mészárszék Petrovitstól kiállított 
számláit elemezve tudomásunk szerint Mezősi 
mondja ki először, hogy a költő atyja felvidé
ki, palócos tájszólásban, tehát tiszta magyar 
nyelven beszélhetett. 

A legérdekesebb kétségtelenül a harmadik 
fejezet, amely Petrovitsék társadalmi hely
zetével foglalkozik. Mezősi az okmányok 
tanulságai és a kiskun társadalom mélyreható 
elemzése után meggyőzően mutatja ki, pon
tosabban: egy eddig ismeretlen oldalról bizo
nyítja a költő nem nemesi származását. 
A kiskun helységek társadalma a múlt század
ban a redemptusok és irredemptusok rétegére 
tagolódott. Az előbbiekhez azok tartoztak, 
akiknek ősei részt vettek a jászkun földek 
1745-ben történt megváltásában, illetve ekkor 
földbirtokot szereztek. Az utóbbiak a föld 
nélküli lakosok voltak. A redemptusság nem 
jelentett ugyan nemességet (ezt külön is 
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nyilvántartották), de bizonyos kiváltságokat 
biztosított a földtulajdonosok számára. Ahhoz 
tehát, hogy valaki felemelkedjék a kiskun 
városok vezető osztályaiba, redemptusi föl
deket kellett vásárolnia. Ezt tette Petrovits 
István is, redemptusi jogokat nyerve ily 
módon Szabadszálláson 1828-ban. Néhány év 
múlva azonban csődbe jutott, és földjeivel 
együtt előjogait is elvesztette. Ezentúl mint 
„Petrovits István bukott"-tat emlegetik. 
Petőfi ismeretes kijelentése, ti., hogy ő is a 
nemességhez tartozott volna, valószínű, hogy 
erre a kiskunsági redempcióra vonatkozik. 

A Petőfiék kiskunfélegyházi házát lokali
záló fejezet után terjedelmes okmánytár 
következik, amely négy csoportban közli a 
tanulmányban feldolgozott okmányanyagot. 
A legfontosabb okmányok (Petrovits haszon
bérleti szerződése, sajátkezű kontói stb.) 
fakszimiléit is megtalálhatjuk a kötetben. 

Mezősi kutatásai értékes adatokkal egészí
tik ki a Petőfi-család életének egy mindmáig 
kevéssé megvilágított szakaszát, így könyve 
komoly érdeklődésre tarthat számot. Ugy 
tudjuk, hogy a szerzőnek további, a szabad
szállási és a kunszentmiklósi forrásanyagot 
feldolgozó kötete is készen áll. Érdeklődéssel 
várjuk ezek mihamarabbi megjelenését is. 

-
Tasnádi Attila 

Arany János: Toldi. Trilógia. Toldi-Toldi 
szerelme—Toldi estéje. Utószó: Sőtér István. 
Bp. 1961. Magyar Helikon. 507 1. 

Bibliofil kiadásban, Zórád Ernő rajzaival, 
Aranynak a 2. és 3. részhez írott elő-, ill. 
utószavával, magyarázó jegyzetekkel és 
Sőtér István tanulmányával adta a közönség 
kezébe a Toldi-trilógiát a Magyar Helikon, 
a szép könyvek kiadója. 

Sőtér rámutat, hogy az első rész ToW/ja 
„csaknem jelképes hősalak", akinek történe
tében a költő „a nép felemelkedését" mutatja 
be, — művében Arany „a szabadságharchoz 
és forradalomhoz vezető korszak egyik leg
fontosabb problémáját és társadalmi törek
vését öltöztette helyzetek, események, jelle
mek formáiba". A Toldi alakjában jelentkező 
politikumot észrevették már a régebbi iroda
lomtörténészek is, Gyulai csakúgy, mint 
Szerb Antal, de e vizsgálódási szempontot 
csak a felszabadulás utáni, marxista irodalom
történetírás helyezte középpontba, elsőül 
Lukács György A százéves Toldi c. tanulmá
nya 1947-ben. (Új magyar kultúráért.) 

A Toldi estéjéről azt írja Sőtér, hogy e 
művet „azért alkotta meg Arany oly korán 
az első rész után, mivel érzi, hogy Toldi útja 
nem lehet oly egyenes, oly egyértelmű, mint 
aminőnek az első részben mutatta". E meg-


