
magyar írók körének szellemi irányítója, 
Kisfaludy Sándor irodalmi ambícióinak párt
fogója volt, s emellett a Hadi és Más Neve
zetes Történetek, illetve a Magyar Hírmondó 
szerkesztője. - Sándor Lipót főherceg nádor 
halála említésekor Kisfaludy szerintem nem 
a Martinovics-mozgalom elnyomóját köny-
nyezi meg (vö. 187 1.), hanem nyilván hitelt 
ad az akkor közkeletű mende-mondának: 
ti. annak, hogy a főherceget - magyarbarát
sága miatt — a kamarilla gyilkoltatta meg. 
S a főherceg nádorokkal kapcsolatban (később 
pl. József és István nádor esetében) mindig 
megvolt idehaza az az illúzió, hogy a nemzet 
számíthat őrájuk, hogy ők voltaképp „köz
vetítők" a bécsi abszolutizmussal szemben. 
(Domanovszky Sándor: József nádor élete. 
Bp. 1944. I. k. 114.) - A 176. lapon azt 
olvassuk, hogy Kisfaludy antiklerikális és 
felvilágosult volt. így, ez a megfogalmazás 
túlzásnak tetszik: nincs többről szó, mint 
hogy a költő — ifjúságában - magáénak 
vallott egyes antiklerikális és felvilágosult 
szemléleti elemeket. Edmond Poupét, Kisfa
ludy draguignani érdemes búvárát „monográ-
fusá"-nak nevezni szintén túlzás (190. 1.): 
tanulmánya hat íves, s kizárólag a provánszi 
néhány hónapról szól. 

A jegyzetek a további kutatás számára 
még termékenyítőbbek lettek volna, ha 
szerzőjük a „Napló" kéziratát összeveti a 
másik jegyzőfüzettel, a Frantzia Fogságom 
című, irodalmi kivonatokat tartalmazó kéz
iratos gyűjteménnyel (OSZK Kézirattára, 
510. Oct. Hung.). A két füzet ugyanis egymást 
sok szempontból kiegészíti, a francia lírikusok 
tanulmányozása — melyről a „Napló"-ban 
olvashatunk - gyakorlatilag ebben az utóbbi 
füzetben érik meg, s a' két füzet összevetése 
számos hasznos következtetést adhat a 
Kesergő Szerelem születésére vonatkozólag. 

A jegyzetek keveset mondanak Veit 
Weberről, kinek sagé-i a regék mintájául 
szolgáltak, teljesen hiányzik továbbá a 
jegyzet Petrarcáról s Rousseau-ról, kiknek 
felszabadító szerepe Kisfaludy szerelmi köl
tészete kifejlődésében közismert. Nem olvas
hatunk jegyzetet Wielandról sem, kinek 
pedig a költő fejlődésében szintén jelentős 
szerepe volt, továbbá Berthier marsallról, 
az Olaszország ellen felvonuló francia sereg 
vezérkari főnökéről. Kevésnek tartom a 
Michael Wutki osztrák festőről írottakat is 
(175.1.). A Cavaliere Servente jellegzetes dél
szaki intézményéről szóló passzusoknál jegy
zetben fel lehetett volna használni Stendhal 
pompás iróniájú megjegyzéseit. A Thiess-
kisasszonyok is megérdemeltek volna egy 
rövid jegyzetet, kivált, ha egybevetjük a 
„Napló" szövegét (28.1.) a levelezésben 
írottakkal. {Minden Munkái VIII. k. 100.1.) 
Végül pedig nem ártott volna a sűrűn elő
forduló görög mitológiai vonatkozások meg-

jegyzetelése sem. (Alkibiadész, Aszpászia, 
Corydon, Galathea, Thiton, Thetis, Paphos, 
Pasithea stb.) 

Ennek ellenére, ezekkel egyetemben a 
kötet igen hasznos és eredményes gyarapítása 
nyelvújítás kori filológiánknak, s reméljük, 
úttörő szerepe is lesz az iskolák további iroda
lomtörténeti tevékenységének serkentésében. 

Fenyő István 

Vörösmarty Mihály összes versei. Sajtó alá 
rendezte: Horváth Károly. Az utószót írta: 
Szauder József. Bp. 1961. Magyar Helikon. 
1176 1. 

A Helikon Klasszikusok-sorozatéban meg
jelent Vörösmarty-kiadás Horváth Károly 
gondos és alapos munkáját dicséri. Az akadé
miai szövegkritikai kiadás alapján készült 
kötet a költő magyar nyelven írott költemé
nyeit tartalmazza és — új filológiai kutatások 
eredményeként — eddig ismeretlen verseket, 
illetve versváltozatokat, töredékeket közöl. 

Az igényes utószót Szauder József írta 
Vörösmarty pályája címen. (Újraközölve: 
Szauder József: A romantika útján, Bp. 1961. 
300-322. 1.) Szauder esszéje sikerült írás: 
a szerző nem elégedik meg az eddigi Vörös-
marty-kutatások eredményeinek összegezésé
vel, hanem, ezeket felhasználva, rövid tanul
mányában tud újat, gondolkodásra késztetőt 
mondani. Ez a megállapítás különösen az 
első részekre vonatkozik. A Vörösmarty-
irodalom (Tóth Dezső, Waldapfel József 
kutatásai) - a költő ifjúkori verseit tanul
mányozva — rámutatott ugyan a kísérlete
zés, szárnybontogatás egyes mozzanataira, 
de ezek okait megfejteni nem tudta. Szauder 
tanulmányának idevágó részei példázzák az 
adott esetben egyetlen célravezető módszert: 
a differenciáltabb lélekelemzési, a szubjektum 
behatóbb vizsgálatit. S ami talán még fon-
tosabb: Szauder néhány vonással vázolja 
Vörösmarty költészetében a klasszikából 
a romantikába való átmenet lényegét, mint
egy rámutatva ezen mindmáig problematikus 
irodalomtörténeti folyamat tisztázásának 
szükségességére. 

Ez a Vörösmarty-pályakép az első, amely 
— rendkívül tömör mondatokban — választ 
ad arra a kérdésre, hogy mi kényszerítette a 
költőt első nagy művének, a honfoglalás 
eposzának megírására. Mélyen igaz Szauder 
megfigyelése: a Zalán futása politikai-világ
nézeti és egzisztenciális indítékok produktu
ma és, azokkal szoros egységben, a. benső 
kitárulkozása, a lélekben nyugvó erők nap
fényre vágyása és testet öltése. Valóban: a 
Zalán, bár a reformkor nyitánya, az egész 
Vörösmarty-életművet tekintve, egy tétel 
záróakkordja. 
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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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