
esetekben, amikor ezt pusztán politikai, kul
túrpolitikai szempontok indokolják (pl. Petőfi 
és Kossuth közelítése Révai koncepciójában). 
Különösképpen érdekes Széchenyi sokat vita
tott alakjának felfogása, akinek fokozódó 
konzervativizmusa és a forradalomtól való 
visszarettenése közismert, de személyiségének 
történelmi formátuma mellett bizonyít a nagy 
nemzeti sorskérdések (noha Petőfivel ellen
tétes oldalról történő) felismerése, s különös
képpen a döblingi írásainak szolidaritásválla
lása a progresszióval, amely még Petőfi köl
tészetével is megbékíti. 

így tehát e tanulmánykötet egyként fel
vonultatja a Petőfi-filológia néhány érdekes 
kérdését, a kor forradalmiságának elvi (stra
tégiai és taktikai) problémáit, s az adott lehe
tőségeken belül tanulságos korrajzot is nyújt. 
Ezen túl — kimondva és kimondatlanul — 
végighúzódik a könyvön Petőfi költészetének 
eszmei hagyatéka korunk számára, annak a 
kérdésnek feszegetése, hogy mit tanulha

tunk, mit kell megtanulnunk példájából? 
Nyilván nem a hangját, művészi forma
világát kell elsajátítani, hanem magatartásá
nak lényegét. Ez a lényeg akkor is érvényesít
hető, ha Petőfi népszerűségének és aktualitá
sának kérdésében olykor végletesen eltérők 
a vélemények, s tény, hogy a világ és benne 
az ízlés változik, s a múló idővel szüntelenül 
nő a távolság kora és korunk között. A szerző 
A követhetetlen c. tanulmányában egy helyütt 
ezt írja: „Valami plusz kell a műhöz, hogy 
játéknál több legyen. Ehhez a pluszhoz örök 
példa volt és marad Petőfi Sándor. De nem 
úgy, hogy utánozzuk a mintát, hanem úgy, 
hogy egy új kor szükségletei és igényei szerint 
igyekszünk érvényesíteni igazunkat, amely 
nemzeti és társadalmi tekintetben nem állhat 
ellentétben az övével." Ezért kell jobban 
megismernünk életét, korát, költészetét. 
Ebben jó segítség ez a kötet. 

Wéber Antal 

MEZŐSI KÁROLY: KÖZELEBB PETŐFIHEZ 

Az előszót írta: Fekete Sándor. Bp. 1973. Szépirodalmi K- 453 1. 

„Azok a tanulmányok és cikkek, amelyek 
a költő születése 150 éves évfordulójára e 
kötetben megjelennek, az elmúlt évtizedek 
életrajzi kutatói előtt nagyrészt ismeretlen 
forrásanyagot ölelnek fel és foglalnak össze." 
Mezősi Károly félbenmaradt előszavának 
ezzel a kezdő mondatával indítja Fekete 
Sándor a posztumusz kötethez írott bevezető
jét. Valóban „határozott" és „pontos" ez a 
jellemzés, mi mégis inkább arra tennénk a 
hangsúlyt, hogy ennek a forrásanyagnak 
nagyobb része az utóbbi másfél évtizedben 
már nem volt ismeretlen az irodalomtörté
nészek között. A posztumusz kötet anyagá
nak legalább kétharmada különböző vidéki 
és fővárosi lapokban, folyóiratokban nap
világot látott, s a Petőfi-filológia művelői 
vándorgyűléseken elhangzott előadásokból és 
magánlevelekből is ismerték, követhették 
Mezősi Károly fáradhatatlan nyomozásának 
„eseményeit". Nemcsak azért kell ezt hang
súlyoznunk, mert kutatásainak nem egy konk
rét eredménye jelen van a szakmai és nem 
szakmai köztudatban, de azért is, mert fel
fedezései olyan kérdésekben is befolyásolták 
a Petőfi-filológia művelőinek szemléletét és 
módszerét, amelyekben álláspontját egyéb
ként fenntartásokkal fogadták vagy elutasí
tották. És végül szükséges Mezősi Károlynak 
az élő Petőfi-tudománnyal való szoros kap-
solatát hangsúlyoznunk azért is, hogy jelez

zük: mivel a „Közelebb Petőfihez" elválaszt
hatatlan ré ze a közelmúltban kialakult 

Petőfi-képnek, Mezősi munkásságának teljes 
és megnyugtató bírálatát csak egy az egész 
Petőfi-filológia értékelésére vállalkozó dolgo
zat végezheti el. Recenziónknak ezért nem 
lehet több célja, mint hogy megrajzolja Mezősi 
több évtizedes munkájának vázlatát, s néhány 
megjegyzéssel hozzájáruljon — teljesen még 
el nem végezhető — kritikai elemzéséhez. 

Mezősi Károlyt halála akadályozta meg 
abban, hogy a költő egész életművét átfogó 
vizsgálódásainak eredményét egy következe
tesen végiggondolt pályaképbe illessze bele. 
Posztumusz kötetének néhány cikke, dolgo
zata így nem kapcsolódik szorosan a könyv 
gondolati tengelyéhez, más írásaiban pedig 
olyan távolságokba ragadja oknyomozói szen
vedélye, hogy a megtalált igazság végül is a 
lényeges problémák körén kívül reked. 
Mozaik jellegében is érdekes és értékes tanul
ságokkal szolgál például a Petőfi és Czakó 
Zsigmond kapcsolatát, a két író rokon és el
térő alkati vonásait jellemző dolgozat, izgal
masak és a további kutatásokhoz nem csak 
ösztönzést, de segítséget is adnak a Karaffa 
drámatöredék keletkezési körülményeit vázoló, 
a „parndorfi perben" ítéletet mondó vagy a 
költő lefoglalt könyvtárát és irományait lel
tározó cikkek, s külön fejezetet érdemelne a 
költő utolsó napját, halálának körülményeit 
nyomozó tanulmány ismertetése. De bár
mennyire is lebilincselő olvasmány például 
a „Csárda romjait" rekonstruáló írás, úgy 
véljük, ez már inkább a túlzásba vitt erény, 
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semmint egy követendő és követhető módszer 
példája. A kötet egészére nem is ez, s nem is 
a mozaikszerűség jellemző. A „gondolati ten
gelyt" három különböző téma anyagának az 
ötvözete alkotja, s az alábbiakban ezekkel 
foglalkozunk. 

Az összegyűjtött tanulmányoknak majd
nem a fele a költő családjának útját, elsősor
ban atyjának, a „vagyongyűjtő árendásnak" 
tüneményes karrierjét és bukását követi nyo
mon. Lokálpatrióta elfogultságra valló egy
oldalúság lenne egyetlen életrajzi vonatkozás
nak ilyen erős hangsúlyt adni — ha nem 
Petőfiről lenne szó. De Mezősi eredményei 
igazolták ezt az egyoldalúságot. Olyankor is, 
ha életrajz és életmű egy-egy összefüggésének 
a felismerése csak „mellékterméke" volt más 
kérdésekre koncentráló kutatásainak. Mert 
ha nem módosították is lényegesen egy-egy 
műről kialakult képünket, feltétlenül gazda
gították a realista művész alkotómódszerére 
vonatkozó ismereteinket. Ilyen értelemben 
adott új szempontokat az a dolgozat, amelyik 
A helység kalapácsa félegyházi figuráiról szólt, 
s igazolta a „lágyszívű kántor" s a „fondor 
lelkületű egyházfi "kiskunfélegyházi „személy
azonosságát", s ilyen szerény ismeretekkel 
bővítették a Petőfi-irodalmat a János Vitéz 
egyik cselekménymozzanatának kunszent
miklósi mintáját, vagy Szilaj Pista szalk
szentmártoni modelljét felvillantó adatköz
lései is. Ám Mezősi család- és helytörténeti 
kutatásainak természetesen nem ezekben a 
mikrofilológiai eredményekben van legfőbb 
érdeme. Petrovits István anyagi helyzetének 
elemzését, s a család alföldi vándorlásának 
nyomon követését a szerzőnek az a felisme
rése tette Petőfi költői fejlődésrajzának ré
szévé, hogy a család életének minden fordu
lata erősen kihat a költőnek nemcsak sorsára, 
de jellemének és világnézetének fejlődésére is. 
Ma már a középiskolai tankönyvek tömör 
Petőfi-életrajza is hangsúlyozza, hogy a költő 
forradalmár jellemének kialakulásában milyen 
fontos szerepet játszott a deklasszálódás él
ménye, ám hogy e lélektani—szociológiai 
képlet mögött milyen történelmi folyamatok 
hatottak, hogy a forradalom előtti polgáro
sodás mennyire törvényszerű ellentmondásai 
jelentek meg a család látszólag véletlen anyagi 
bukásában, s hogy végül ez a bukás Petőfi 
első nagy sorsfordulóján túl mikor és hogyan 
„szólt bele" a költő életébe — mindezt Mezősi 
Károlytól tudjuk. Az okmányokra építő adat
szerű vizsgálódásnak ebben a kérdésben már 
önmagán messze túlmutató jelentősége van. 
Az a dokumentum például, amely szerint 
„egy szárazmalom és a hozzá tartozó malom
ház 1837. április 9-én történt megvételével 
zárult le Petrovits István összesen tizenhét 
rendbeli szabadszállási ingatlanvételeinek a 
sorozata", a deklasszálódás mértékét a bukás 
előtti vagyoni helyzet pontos regisztrálásával 

minden elméletnél meggyőzőbben érzékelteti. 
Mezősi páratlan oknyomozói buzgalmát s 
egyben a lényeges összefüggések iránti rend
kívüli érzékenységét dicséri, hogy az érdek
telennek tűnő családtörténeti adatokból a 
költő szabadszállási kudarcáig ható követ
kezményekig tud eljutni. A költő szabad
szállási bukásának okait vizsgáló tanulmányt 
csak a Petőfi és kora című kötet közölte, de 
a kérdést összefoglaló cikk helyet kapott 
ebben a válogatásban is. Mezősi okkal mutat 
rá: nem lehetett véletlen, hogy a követ
választás előkészítése ugyanannak a klikknek 
a manővere volt, amelyik néhány évvel koráb
ban főszerepet játszott a Petrovits-vagyon el
kobzásában, s a többszöri fellebezés törvény
telen elutasításában. Sokat mondó például az 
a tény, hogy a követté választott Nagy 
Károly annak az esperesnek a fia, akinek 
— a Petrovits-vagyon árverése során — a 
szabadszállási családi házhely került a bir
tokába. Megalapozott tehát Mezősi következ
tetése, mely szerint „a választási harc tulaj
donképpen a kisebbségben levő, haladó szel
lemű, Petőfit támogató értelmiségiek, és a 
nagyobb számú, legvagyonosabb, hatalmon 
levő . . . reakciós csoport között folyt". De 
még finomabb elméleti érzékenységre vall, 
hogy Mezősi nem abszolutizálja ezt a tudatos 
„osztályharcos" motívumot. A költő kudar
cának egyéb okait keresve figyelmeztet arra 
az ellenszenvre, amelyet a szabadszállási 
„kaputos" és „nem kaputos" választók érez
tek az idegenből odaszakadt árendás Petro
vits gyors anyagi karrierjével és elbizakodott
ságával szemben, s emlékeztet a kor közfel
fogásának a szerepére is, arra tudniillik, hogy 
„a mészárszékből két és fél év múlva követi 
székbe emelkedni — ez még akkor elképzel
hetetlen volt". (A költőről van szó, akit — 
mint Mezősi kimutatta, 1842 és 1845 között 
Kunszentmiklóson hivatalosan is atyja bérlő
társaként tartottak számon.) 

A két bukás összefüggésének elemzése 
mellett Mezősi Károlynak azok a dolgozatai 
érdemelnek különös figyelmet, amelyek az 
1840-es években követik nyomon a Petrovits 
család vándorlásait. A legtöbb meglepő — 
s a Petőfi-filológiában is új — adatot és észre
vételt a költő szalkszentmártoni napjairól 
szóló tanulmány tartalmazza. Önmagában is 
figyelmet keltő a szerzőnek minden korábbi 
életrajzírót korrigáló felfedezése, amely szerint 
„Petőfi 1845 júliusa és 1846 áprilisa közt 
annyi időt töltött Szalkszentmártonban, hogy 
itteni huzamos tartózkodásai és életét dön
tően meghatározó körülményei alapján lakó
helyének e kilenc hónapban nem is Pestet, 
hanem ezt az alföldi mezővárost kell tekin
tenünk." (Számszerűen 150 napot töltött ez 
idő alatt a költő Szalkszentmártonban.) Nem
csak azért értékes ez a felfedezés, mert a 
költő legtermékenyebb pályaszakasza esik 
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erre az időre (Felhők, Tigris és hiéna, A hóhér 
kötele, Zöld Marci, Szerelem gyöngyei, a Versek 
második gyűjteménye), hanem mert az élet
mű egyik legtöbbet vitatott része, a Felhők 
ciklusa jelezte válságkorszak mélyebb meg
értését teszi lehetővé. Mezősi — anélkül, hogy 
kisebbítené a válságot előidéző okok bár
melyikét (a gödöllői szerelem kudarcát, a 
kritikusok támadásait s t b . . . . ) — joggal 
hangsúlyozza a szalkszentmártoni családi 
környezet erős hangulati hatását. így válik 
ismét irodalomtörténeti érdekűvé a család
történet, közelebbről az az információ, mely 
szerint „Petőfi apja Szalkszentmártonban 
mind kétségbeejtőbb helyzetbe került", s 
ezért érezzük indokoltnak a következtetést, 
hogy a költő „egész itteni tartózkodására és 
a legtöbb itt készült alkotására, az ezekben 
kifejezett pesszimizmusára, világfájdalmára 
rányomta a bélyegét szüleinek naponként 
látott küzdelmes és szenvedő élete". Hasonló
képp meggondolkodtató Mezősi Károlynak az 
az észrevétele, hogy a költő válságból való 
kilábolása, forradalmi világnézetének kiala
kulása egybeesik szüleinek dömsödi tartóz
kodásával, teljes és egyben végleges vagyoni 
tönkremenésével. 

Felsorolni sincs helyünk azokat az új ada
tokat, életrajzi tényeket, amelyekkel a költő 
dunavecsei, szalkszentmártoni, kunszent
miklósi, dömsödi és váci napjairól, illetve 
kapcsolatairól szóló tanulmányok gazdagí
tották a Petőfi-filológiát. A reménytelen 
kísérlet helyett arra a kérdésre fordítunk 
valamivel több figyelmet, amelyikkel Mezősi 
Károly talán a legtöbbet s a legszenvedélye-
sebben foglalkozott. A szülőhely-vitára. 

Köztudomású, hogy a „hivatalosan" el
fogadott kiskőrösi származást igazoló érvek
kel szemben Mezősi a költő kiskunfélegyházi 
születését vallja. S noha meggyőzőek azok az 
érvei, amelyek a kiskőrösi szülőház helyét 
vitatják, okmányszerűen nem tudja igazolni, 
hogy Petőfi félegyházi születésű lenne. A 
könyv előszavát író Fekete Sándor helyesen 
mutat rá, hogy Mezősi tudományos érdeme 
itt az, hogy a többször is eldöntöttnek vélt 
kérdést újra nyitottá tette, s hogy a korábbi
nál sokkal felkészültebb és fegyelmezettebb 
hozzáállásra kényszerítette vitapartnereit. 
Nem tulajdonítunk a szülőhely kérdésének 
olyan nagy jelentőséget, mint Mezősi, de 
éppen az ő módszere, az a követendő tudós
morál, amelyik csak tisztázott kérdésekben 
ismer nagyságrendi különbséget és fontossági 
sorrendet, kötelez arra, hogy álláspontját el
fogulatlanul elemezzük. 

Vitatkoznunk kell Mezősivel, amikor állás
pontja döntő érveként magának a költőnek 
„kiskunfélegyházi születését" bizonyító val
lomásaira támaszkodik. Nem azért, mintha 
az ő ismereteit cáfoló adatok birtokában 
lennénk, még kevésbé olyan okból, mintha 

érdekeltek lennénk a kiskőrösi szülőhelyre 
szavazni, csupán azért, mert Petőfi állítását, 
utalásait — Mezősivel ellentétben — nem 
érezzük perdöntőnek. Petőfi állításai ugyanis 
több okból sem tarthatók objektív érvényű
nek. Mivel születése helyére vonatkozóan 
minden ember csak közvetve szerezhet tudo
mást, az objektív igazság megközelítésénél 
azokat a közvetítő hatásokat kell megvizs
gálni, amelyek az érdekelt meggyőződését 
kialakítják. Petőfi esetében a szülőktől szer
zett információt és a saját, gyermekkori 
emlékeire alapozott vélekedését kell meg
győződése forrásának tekintetnünk. Ha tehát 
Mezősi a költő szavahihetőségére épít, anélkül, 
hogy kimondaná, a szülői információ abszolút 
hitelességét feltételezi. Márpedig éppen az 
ő „nyomozási adataira" támaszkodva lehet 
alapos okunk e feltevés jogosságát kétségbe 
vonni. Bizonytalan először is az, hogy szóba 
került-e a szülők és a költő között születési 
helyének kérdése. Az a tény legalábbis, hogy 
a költő öccse — bátyja és szülei halála után — 
előbb a kiskőrösi szülőhelyet igazoló okmá
nyoknak, később a Kiskunfélegyháza mellett 
tanúskodó szájhagyománynak adott hitelt, a 
szülői információ ténye, de legalábbis hatá
rozottsága iránt erős kétségeket ébreszt. 
(E kételyeket erősíti az is, hogy Petőfinek 
a Szilveszter napjánál korábbi születéséről 
sem volt a szüleitől tudomása.) S ha marad is 
valószínűsége annak, hogy a költő érdeklődött 
vagy hallott szüleitől születéséről, még mindig 
nyitott a kérdés, hitelesnek vehető-e az így 
szerzett értesülés. Nem gondolhatta-e a költő 
atyja — aki olyan büszkén vallotta, hogy őt 
a „Nemes Kun társaság ápolgató kebelébe 
vette érdemeiért" —, hogy idegenben forgó 
fiának csak előnye származhat abból, ha egy 
szabad kiskun város szülöttének vallja magát? 
Petőfi hivatalos okmányainak és nem-hiva
talos vallomásainak ellentmondása tisztázá
sához a szülők részéről történő „szülőhely
tagadás" szubjektív indítékait is számításba 
kell venni! Végül még egy fenntartásunk van 
Mezősi bizonyító eljárásával szemben. Ő a 
költő utalásainak — melyek szerint Kiskun
félegyházán született — valóságfedezetét 
Petőfi jellemében, őszinteségében, igazság
szeretetében látja. Ezt a szemléletet akkor 
sem fogadhatnánk el, ha fentebbi kételyeink 
alaptalannak bizonyulnának. Mert ha tudatos 
szülőhelytagadásról lenne is szó Petőfi részé
ről, az sem ejtene foltot a költő jellemén. Ez a 
probléma nem az etika területére tartozik. 

Feltevéseink természetesen nem jelentenek 
ellenérvet Mezősi Károly feltevéseivel szem
ben. Csupán arra kívántunk rámutatni, hogy 
a szülőhely-vitában Petőfi „meggyőződését" 
nem lehet perdöntő bizonyítéknak tartani. 
Határozottabban kell azonban vitatkoznunk 
Mezősivel, amikor álláspontját nem bizonyí
tandó hipotézisként, hanem bizonyító eszköz-

122 



ként kezeli. Szembetűnővé válik elfogultsága, 
amikor például a Hazámban és a Távolból 
című versek „haza"-fogalmát igyekszik a 
Kiskunsághoz kapcsolni. Nemcsak azért sán
tít az igen bonyolult bizonyítás, mert a 
Távolból című vers egyértelműen a „nagy 
Duna mentében álló" „kis lak"-ot nevezi 
„őslakom"-nak, tehát a dunavecsei — nem 
kiskunsági! — otthont, de azért is, mert 
egyébként sem igaz, hogy amikor szülőföld
ről, bölcsője helyéről beszél a költő, mindig 
határozottan a Kiskunságra utalna. Mezősi 
Károly is jól tudta, hogy sok helyen általában 
az alföldet, a pusztát, a rónát nevezi szülő
földjének (Az alföld), amikor pedig magyar
ságáról vall (Magyar vagyok), a „szülőföl
dem" szó az egész országot jelenti. Annak az 
elemző módszernek a jogosultságát pedig, 
amelyik a vers tartalmából következtet a vers 
megírásának idejére és helyére, nem is kell 
vitatnunk, mert legpontosabb bírálatát — 
egy másik dolgozatában — maga Mezősi fo
galmazta meg. A Hazámban című költemény
nyel kapcsolatban még találgatásokba bocsát
kozott („a verset valahol útközben írhatta a 

kiskun pusztákon, az »Arany kalásszal ékes 
rónaság«-on, az országúti jegenyék árnyéká
ban"), egy későbbi tanulmányában azonban 
a „Piroslik már a fákon a l evé l . . . " kezdetű 
dal nyár közepi születésének lehetősége mel
lett így érvel: „ . . . ha Petőfi Késmárkon ver
set tudott írni az alföldi Betekints csárdáról... 
Dömsödön Salgó váráról: akkor az sem elkép
zelhetetlen, hogy nyáron Dömsödön, fel tudta 
idézni az alföldi őszi tájat, a pásztor és a 
betyár helyzetét a deres, hűvös őszi időben . . . 
A költői alkotás lelki folyamatát nem lehet min
dig egyszerűen logikailag indokolható okokra 
visszavezetni. (Kiem.: tőlem — K. F.) A köz
helyszerű igazság újra felfedezése nemcsak 
következtetni enged arra, hogy milyen irány
ban folytatta volna Mezősi Károly Petőfi
kutatásait, de figyelmeztetést is jelent, 
hogyan szabad, hogyan kell tovább haladni 
az általa mutatott úton. 

Kár, hogy a Szépirodalmi Kiadó jegyzetek 
nélkül adta közre Mezősi Károly tanulmá
nyait, mert így a szakember számára nehéz
kesen használható a kötet. 

Kulin Ferenc 
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