
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-



állapítás szintén rokonságot (bár nem azonos
ságot) mutat Lukács véleményével, amely 
szerint a Toldi estéje mintegy korrekciója az 
első rész befejezésének: a paraszt Toldi „nem 
volt és nem lesz soha otthon Lajos király 
udvarában", „a lovagok világa kiveti magá
ból Toldit". De amíg Lukács a mű e tanulsá
gát túlzottan kisarkítva s némileg mereven 
vonja el, Sőtérnél e mondanivaló kitapintása 
gazdagabb és árnyaltabb elemzéssel történik. 

Sőtér a három rész közül a legrészleteseb
ben a legproblematikusabbal, a Toldi szerel
mével foglalkozik, szemmel látható kedvvel 
merülve el Toldi és Piroska jellemének, 
s a boldogtalanságukat okozó lélektani és 
társadalmi tényezőknek vizsgálatába. ítélete 
végül kedvezőbb a műről, mint elődeié — 
közöttük Németh Lászlóé és Bóka Lászlóé. 
Megállapítja, hogy „a kortársi magyar epika 
legnagyobb teljesítményeihez is mérten, 
Arany képe Toldi és Piroska szerelméről, a leg
művészibb, a legkorszerűbb eredménynek 
tekinthető." Arany olyan ábrázolási feladato
kat oldott meg, aminőkre az akkori magyar 
regény nem volt képes (még Kemény sem). 
A hatodik ének szenvedélyrajza kiváltképpen 
magisztrális. Az utolsó énekekről szólva, Sőtér 
is hanyatlást állapít meg. 

Csak éppen érinthetjük itt azt az érzékeny 
formai fogékonyságot, amely Sőtér elemzési 
módszerét jellemzi. Szépen beszél a főhős és 
a többi szereplő cselekedeteinek bonyolult 
motiválásáról, Arany művészetéről a lelki
állapotok és indulatok festése terén, a gondos 
szerkesztésről, a csehországi epizódok retar-
dációs (s evvel feszültségfokozó) szerepéről, 
az első rész üde életkép-remekléseiről stb. 
Schopenhauer tanácsát megfogadva, egy-egy 
szerencsés képpel, metaforával, analógiával 
sokszor hosszú fejtegetéseket takarít meg, 
— így amikor a Toldi népiességének és közvet
len hangnemének lemérésére azt a próbát 
javasolja, hogy vessük össze A két szomszéd-
várral. 

Néhol azonban — érzésünk szerint — 
Sőtér is beleesik egy-egy részlet túlmagyarázá-
sának hibájába. így amikor Miklósnak a nők 
iránti közönyét és megvetését kommentálja 
(„Ha Arany éreztetni akarta, hogy hőse nem 
hasonult a hűbéri udvarhoz, ezt Toldi nő-
megvetésével is elérte"), érvelését nem érez
zük meggyőzőnek. Mert az etikettszerű lovagi 
nőkultusztól való idegenkedés és a nőkkel 
szembeni sommás közöny — nyilvánvalóan 
különböző dolgok. Hogy az öreg Toldi olasz-
ellenessége lényeges szerepet játszana az 
olasz vitéz sietve véghezvitt elpusztításában, 
ez is vitatható. Toldi fegyverzet-gondjának 
oly magyarázatát, hogy ez a nép jogainak 
közvetett, ill. jelképes követelését sejteti-
jelenti, szintén túlzásnak érezzük, valamint 
azt is, hogy a repülő nehéz kő „mintha egy 
közeledő népi leszámolás baljós előképe lenne". 

E néhány apró megjegyzés természetesen 
nem kívánja csorbítani Sőtér elmélyült és 
finom tanulmányának értékeit. Nyilvánvaló, 
hogy ez a nagyigényű, sok szempontú írás 
jelentősen gazdagítja a Toldi-irodalmat. 

Dévényi Iván 

Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját. 
Sajtó alá rendezte: Bodnár György. Bp. 1961. 
Magvető K. 565 1. 

Irodalmunk egyik legtehetségesebb esszé
írójának kisebb tanulmányait, cikkeit és 
rádióelőadásait tartalmazza ez a könyv, s 
lényegében bővített kiadása az 1948-ban 
Kardos László gondozásában megjelent azo
nos című kötetnek. 

E gyűjtemény feltétlenül jelentős helyet 
foglal el eddig megjelent műveinek sorában, 
mert az író jellegzetes törekvéseit minden 
korábbi köteténél átfogóbban mutatja. Cikkei 
között természetesen akadnak kevésbé szín
vonalas írások is. A gyűjtemény azonban 
lényegében ugyanazokat a vonásait mutatja 
Szerb Antalnak, amelyeket nagyobb lélegzetű 
műveiből, különösen irodalomtörténeteiből 
megismerhettünk. Egy alapos műveltségű, 
kitűnő esszéírót mutatnak, aki nemcsak át
fogó tudásával, hanem bátor szellemével is 
magára vonja a figyelmet. Lehetetlen észre 
nem venni, hogy Szerb Antal szakított a 
régebbi hazai provinciális irodalomtörténeti 
módszerekkel, felfogásokkal és egy új, az 
egyetemesebb szempontoknak is megfelelő 
mértékkel mért. Ennek eredményeként sok
szor került közelebb egy-egy kérdésben az 
igazsághoz, mint a tényeket csak regisztráló 
pozitivista-iskola képviselői. Tévedései termé
szetesen neki is bőségesen voltak, amelyeket 
elsősorban szellemtörténeti módszereinek a 
rovására kell írnunk, de el kell ismerni, hogy 
kivételes tehetségű, a tényeket kitűnően 
átfogó elme volt. Ez mutatkozik meg akkor 
is, amikor apróbb, lényegtelenebbnek látszó 
tényekről tájékoztatja olvasóit. 

Szellemtörténeti módszereiből eredő téve
dései miatt valóban sokat bírálhatjuk, de 
kétségtelen, hogy az egyetemes emberi kul
túra és irodalom védelmében kevesen tettek 
többet Magyarországon az erősödő fasizmus 
időszakában, mint Szerb Antal, aki — éppen 
cikkei tanúsága szerint - í r t , amíg ki nem 
ütötték kezéből a a tollat. És ha ezek a cikkei 
nem is lehettek nyílt tiltakozások a kor ember-
telenségei, hazug frázisai ellen, de minden 
esetben bátor kiállások voltak a kultúra 
hirdetésében. Akadnak közöttük merész tör
ténelmi leleplezések, amelyek félreérthetet
lenül korára is vonatkoznak és korához is 
szólnak. Ilyen például Az első bennszülöttek és 
a Cagliostro c. írásai. 
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