
munkája lenne a kezdeményező? Miért kap
csolódik hozzá Kármán emlékének ügye a 
millenniumhoz? Ezek a kérdések a Nógrád 
megyei politikai küzdelmek, illetve a kora
beli, egyéb településeken lejátszódó emlék
műállítási, alapítási mozgalmak ismereté
ben biztosan sokatmondóak lehetnének; 
ezek a párhuzamok pedig igen sokat segít
hetnének az arányok érzékelésében is. Talán 
nem fölösleges és illetlen megjegyezni: e 
recenzió írója éppen ezek felől a kérdések 
felől már tett kísérletet a Böszörményi által 
feldolgozott anyag újragondolására. Ez a -
közelmúltban, de már Böszörményi munká
ja után a Petőfi Irodalmi Múzeum évköny
vében megjelent - tanulmány fel is menthet 
most az alól a kötelezettség alól, hogy az itt 
fölvetett ötletekre részletes választ keres
sünk. Böszörményi teljesítményének megí
téléséhez ennek nem is nagyon van köze: 
hiszen vállalt és méltányolható szemléleté-

Kiss József (boldog emlékezetű, korán 
elköszönt elődöm a Petőfi kritikai kiadás 
szerkesztésében) élete főművének a Petőfi-
adattár általa gyűjtött-jegyzetelt első és har
madik kötetét tartotta, az egykorú recepció 
kiegészítését és az életrajzi okmánytár 
összeállítását. Hasonló szeretettel rendezte 
sajtó alá Oltványi Ambrus levelezés- és nap
lógyűjtését, a Petőfi-adattár második köte
tét, és élete végéig reménykedett a negyedik 
kötet, egy helytörténeti dokumentum-válo
gatás kiadásának lehetőségében. A terv 
ugyan nem valósult meg, ám a helytörténeti 
kiadványok sorjázása újra a Petőfi-életrajz 
fontos és homályos részleteire irányította a 

nek keretein belül aligha lehet kifogásokat 
emelni a feldolgozás módszeréhez. A kötet 
problémaérzékenységét azonban jól jelez
heti, hogy a kiválasztott és elsőként feldol
gozott téma milyen sokrétűen kiaknázható 
anyagot rejtett magában. 

Böszörményi István kötete, amely gya
korlatilag magánkiadásnak tekinthető és ép
pen ezért szinte teljesen hozzáférhetetlen is, 
már csupán ezért is fontosnak minősíthető. 
Jóval többről van itt szó, mint helytörténeti 
érdekű adatközlésről: a munka éppúgy hoz
zásegíthet a lokális irodalmi kultuszok 19. 
század végi változatainak jobb megértésé
hez, mint ahogy a magyar irodalomtörténet
írás Kármán-képének alakulásához is nyújt 
adalékokat. Úgy tart fönn egy losonci iro
dalmi kultuszt, hogy ugyanakkor mindezt 
segít átvilágítani is. 

Szilágyi Márton 

kutatás figyelmét. Jakus Lajosnak köszön
hetjük a Petrovics- és Hrúz-ősök családfáját; 
Asztalos István munkálkodása nyomán 
megelevenedett az aszódi kisgimnázium, 
Petrovics Sándor 1835 és 1838 közötti alma 
matere; legutóbb pedig Tóth Sándor adta ki 
és elemezte a család minden korábbinál tel
jesebb szabadszállási adattárát. (Ismertet
tük: ItK, 1995/2.) 

A mostani kötetnek ez lehetne az alcíme: 
„Egy élet Petőfi szolgálatában." És nem is 
túloznánk vele, hiszen a tősgyökeresen 
szalkszentmártoni szerző 1932 nyarán még 
meghallgathatta dédanyja emlékeit, aki 
1845 márciusában, tehát akkor született, 

MAJSAI KÁROLY: PETŐFI SÁNDOR ÉS SZÜLEI A SZALKSZENTMÁRTONI 
NAGY VENDÉGFOG ADÓBAN 1845-1846 
Szalkszentmárton, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 1996, 
192 1. 
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amikor Petőfi a vendégfogadóban, szüleinél 
lakott. Az 1956-ban tanítóként hazatért Maj-
sai Károly 1972-től már mint a Petőfi Em
lékmúzeum alapító igazgatója ellenőrizhet-
te-bővíthette felmenői és az öreg szalkszent-
mártoniak emlékeit, szájhagyományát. Ma
ga az 1810-ben emelt épület, a szalkszent-
mártoni vendégfogadó pedig egy darabja az 
elmúlt csaknem két évszázad magyar törté
nelmének. Első leírása 1822-ből való, ekkor 
- akár az egész mezőváros - a Festetics-u
radalom része volt, amelyet Szalkszentmár-
ton bérelt és működtetett. De volt a ház 
magyar hadifoglyok átmeneti szállása 
(1944-1945), a padláslesöprések begyűjtő
helye (az 1950-es években) és a kultuszban 
jelentős érdemeket szerzett Petőfi Sándor 
úttörőcsapat otthona (1956-1969). 

Ezúttal az élet hitelesítette a romantikát: 
a gyermekkori emlékből hivatás lett, a szalk-
szentmártoni Petőfi-hagyomány pedig testet 
ölthetett. Az egykori mészárszékablakot 
övező falfestmény - Magyarország egyetlen 
fennmaradt murái is mészároscégére - elő
bukkant a lemeszelés alól úgy, ahogyan azt 
a dédanya, özv. Túri Zsigmondné beszélte; 
négy családtól 13 darab használati tárgy ke
rült a múzeum gyűjteményébe és állandó 
kiállításába (konyhaszekrénytől a tésztaszű
rőn át a borospohárig) azokból, amelyeket a 
szalkszentmártoniak vettek meg 1846. ápri
lis 23-án, amikor a távozó Petrovicsék adós
ságaik törlesztésére árverésre bocsátották 
szegényes ingóságaik egy részét. Majsai 
legjelentősebb filológiai felfedezése pedig 
az lett, hogy felkutatta és 1979-ben publikál
ta Petőfi szalkszentmártoni élete tanújának, 
Kardos István segédtanítónak emlékezéseit 
1891-ből. Kardosról ugyan a helyi szájha
gyomány mindig megemlékezett, de neve 
időközben feledésbe merült. Az irodalom
történet eddig egy, Jókaihoz intézett 1854-
es levelét tartotta számon, ahol összefoglalta 

emlékeit. 1891-es feljegyzése ennél terje
delmesebb, és ami a legfontosabb: adatait a 
kutatás (ideértve a most folyó kritikai kiadás 
munkálatait is) igazolni tudta. Az általa 
Szalkszentmártonban írottnak említett mű
vek valóban ott és akkor születtek, és hihető 
az az új adata is, hogy a költő rábízta máso
dik verseskötetének másolását, hiszen Pető
fi akkor már a Szerelem gyöngyei ciklusán 
dolgozott (a kettőt együtt vitte fel 1845 szep
temberének elején Pestre) stb. stb. Őtőle 
tudhattuk meg azt is, ki volt az az Oláh 
Károly, aki dunavecsei tudósításával Petőfi 
verseinek ottani népszerűségéről és ott lakó 
anyjának említésével a tulajdonképpeni Pe
tőfi-kultuszt a Pesti Divatlap 1844. decem
ber 15-i számában elindította: dunavecsei 
praeceptor, azaz segédtanító. 

És ezen a ponton kitágul a kép: Kardos 
István már nem csupán mint hiteles-pontos 
adatközlő méltó az utókor figyelmére, ha
nem társadalmi státusával is. Tagja volt an
nak a mezővárosi-falusi értelmiségnek, 
amelyből Petőfi baráti körének számos sze
mélyisége toborzódott, és amely 1844-től 
már értője, becsülő terjesztője lett a költő 
életművének. Még nem ismerjük teljességé
ben azt a szerepet, amelyet a Petőfi-versek 
folklorizálódásában játszottak; ahhoz több, 
a Kardos Istvánéhoz hasonló esettanulmány 
szükséges. Annyi viszont máris tudható, 
hogy a Petőfi-kép torzulásai nem az ő szám
lájukra írhatók: tanúság erre Székely Károly 
dömsödi rektor esete, aki 1874-ben, a Fővá
rosi Lapok hasábjain szinte azonnal korri
gálta egy színes tollú újdondász cikkét, ami
kor az összekeverte Petőfi 1845-ös, ott írt 
versét és 1846 tavaszi hosszabb tartózkodá
sát, és mindebből egy népszínmű-jelenetet 
formált. 

Majsai Károly ennek az értelmiségi ré
tegnek egyenesági leszármazottja, méltó 
örököse. A kötet összegező könyv sokágú 
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tevékenységéről. A filológia, a helytörténet, 
az irodalmi muzeológia szempontjai - hála 
a tiszta, világos jó i áttekinthető szerkesztés
nek - nem kioltják, hanem erősítik egymást. 
Ugyanez vonatkozik a helytörténeti munkák 
mindenkori, ám ezúttal sikerrel elkerült ve
szélyére, a hagyomány és a kultusz összeke
verésére. A kötet két pillérre épült: az itt írt 
112 vers, két dráma és egy regény életmű-
hányadára, valamint Kardos maradéktala
nul kiaknázott emlékiratára; ezeket a hely
történet adatai nagy láttató erővel fonják 
körül. Kivált dicséretes, hogy Majsai ellent 
tudott állni annak a kísértésnek, hogy Petőfi 
itt írt verseit naiv megfeleltetésekkel ele
mezze. 

1996-ban volt százesztendős Petőfinek 
mindmáig legátfogóbb életrajza, Ferenczi 
Zoltán háromkötetes biográfiája. A maga 
nemében máig jeles, a maga idejében egye
nesen kiváló munka problémái azonban 

CHOLNOKY VIKTOR 1868-1912 
Vár Ucca Tizenhét, negyedévkönyv, 1993/1, 
Mátis Lívia, Veszprém, 1993, 166 + LV 1. 

A Vár Ucca Tizenhét című veszprémi ki
adványsorozat első évfolyamának első szá
ma három részből áll: az első Cholnoky 
Viktor írásait, a második Cholnokyt tárgya
ló új, a harmadik pedig róla szóló régi tanul
mányokat és egy bibliográfiát tartalmaz. 
A kötet koncepciója nem teljesen világos. 
A szerkesztők valamilyen ismeretlen okból 
eltekintettek mind a sorozat távlati tervei
nek, mind a jelen, nyitó szám céljának is
mertetésétől. Elképzelhető, hogy a kiadvány 
egyes számai Veszprém történetének egy-
egy érdekes mozzanatát, alakját fogják feli
dézni a helyi közönség számára, s az is lehet, 
hogy az első szám célja - ezen a koncepción 
belül - az volt, hogy emléket állítson Chol-

, mindig elő-előtűnnek, amikor Majsai szük-
i ségszerűen kitekint Szalkszentmártonból a 
- pálya egészére vagy akár csak az innen ki

kiruccanó Petőfi más helyszíneire. Nem az 
[ ő hibája, hogy Borjád vagy Gödöllő vonat-
• kozásában százéves novellákat kell ma is 
- idéznie... 
t Éppen a helytörténet friss eredményei (de 
• azok hiányai is) figyelmeztetnek arra, hogy 
• mennyire hiányoznak a hazaffyaskodással 
• és az ideológiai előfeltevésekkel elfecsérelt 
: évek, évtizedek, ami a Petőfi-életrajz és -pá-
t lyakép egészét illeti. A Petőfi-emlékhelyek 
i országos hálózata jószerével az egyedüli ga-
• ranciánk arra, hogy az esedékes évfordulós 

megemlékezések többek tudnak lenni, mint 
: a tömegtájékoztatás felülről irányított, bi-
i zottságosdival szervezett, méla undorral 
i penzumként teljesített alkalmi feladatai. 

i Kerényi Ferenc 

, szerkeszti Fenyvesi Ottó, Géczi János, 

noky Viktornak, a város szülöttének. Ha ez 
így van, akkor az első szám nemcsak meg
valósította a célját, hanem jócskán túl is 
teljesítette. Ugyanakkor elképzelhető az is, 
hogy a Vár Ucca Tizenhét esetleg irodalmi, 
irodalomtörténeti, kritikai időszaki kiad
vány lesz, s lehet, hogy a szerkesztőket már 
az első szám összeállításakor is az a cél 
vezette, hogy felszámolják a magyar iroda
lomtörténet-írás egyik adósságát. A kötet 
megítélése attól függ, melyik kontextusban 
helyezzük el: ugyanazok a kritikai szempon
tok, melyek a második esetben semmiféle 
indoklást nem igényelnek, az első esetben 
könnyen ünneprontásnak vagy kötözködés-
nek minősülhetnek. 
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