
tett bíráló megjegyzés, amely a színdarabokban szokásban volt (félre) utasításokra emlékez
tet — Katona hivatalos irataiban is többször előfordul, e közleményből sem hiányzik, ott 
van mindjárt az elején —, elegendő-e a szerzőség bizonyítására? Feltehető az a kérdés is,, 
hogy használta-e Katona más, nem hivatalos írásán az ügyészi titulust? Erre igenlő választ 
ad a Bánk bán első kidolgozásának Császár Elemér által közrebocsátott másolatának cím
lapja és a költőnek az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kézirataiból a „Jolánta a'" 
Jerusalemi Királyné" címoldala. Katona neve után mindkét esetben ott áll az „országos 
ügyész" titulus. 

A Katona korában a mai ügyvéd helyett használt ügyész szó előtt a közlemény szerzői 
szignaturájában alkalmazott „T." tabularis-t, vagy titularis-t jelenthet. Katona 1813-tól 
mint táblai jegyző, más szóval jurátus dolgozik Halász Bálint ügyvédi irodájában. 1815. 
december 21-én a pesti kir. táblánál esküszik fel ügyésznek, de tovább is Halász Bálintnál 
marad. 1818-ban válik meg Halásztólés azután még két éven át dolgozik idegen irodában, 
eddig még nem sikerült megállapítani kiében.1 De a titularis értelmezésre is akad magyarázat. 
Katona öt évig tartó principálisok melletti prókátorkodás után, csak 1820. január 1-étől 
tekintette magát teljes „ügyészi" funkcióban levőnek, amikor „maga kezére" nyitott ügyvédi 
irodát Pesten.2 

A fentiek alátámasztják annak valószínűségét, hogy a kecskeméti kutatók által fel
fedezett rövidített névjeles cikk Katona eddig nyilvántartásba nem került közleménye. 

Joós Ferenc 

Űj adatok Petőfi kunszentmiklósi kapcsolatairól 

Apám mestersége s az enyém c. versében írta Petőfi az alábbi sorokat: 

Mindig biztattál, jó apám: 
Kövessem mesterségedet, 
Mondtad, hogy mészáros legyek . . . 
Fiad azonban író lett. 

E versből már a megbékélés és a megértés hangja szól: az apa is belenyugodott abba, 
hogy a fia nem mészáros lett, hanem író. Úgy tűnik, mintha Petrovits Istvánnak csak valami 
jámbor szándéka lett volna, hogy Sándor fiát is a család hagyományos mesterségére fogja, 
s nem vívott volna az apa és a fiú a pályaválasztás kérdésében évekig tartó keserű harcot. 
Olyan harcot, amelynek során az ifjú Petőfi kétszer is hosszú időre elhagyta a szülői házat 
kísérve először az atya átkától, másodszor fenyegetésétől, hogy maga lövi agyon a „tiszta 
nevére" foltot ejtő fiát. Az ifjú Petőfi maga sem tudta megérteni a teljes anyagi bukás követ
keztében kétségbeesett apját, annak reális szándékát, hogy az egész család összefogásával, 
fiai segítségével próbál majd ismét talpraállni. De az apa sem értette meg a magasba törő 
fiút, hogy árinak szeme előtt a „művész és költő!" célja lebegett. A súlyos konfliktus végül 
is egyrészről a legőszintébb fiúi tiszteletben és szeretetben nyert megoldást, másrészről abban, 
hogy a „jégszív" is felengedett. Amikor a sokat szenvedett fiú hazatért elhagyott szüleihez, apja* 

Olyat örült, hogy a szíve is fájt bele, 
Soha sem volt szívvel így teli kebele . . . 

1842 nyarán az „obsitos-logicus", vagyis a katonaságtól megszabadult és Pápán a 
logikai osztályt végző Petőfi előtt három út állott. 

Engedhetett volna az apja kívánságának, hogy kövesse az ősi családi foglalkozást,., 
mészáros legyen. Petőfi azonban felindultan szólt szüleinek erről a már régebbi tervéről: 
„képzeld, barátom ! — azt akarják, hogy mészáros legyek, én és mesterember !" — írta Szebe-
rényi Lajosnak (1842. júl. 7.). 

A második út a továbbtanulás, tanulmányai befejezése lett volna. Ebben az esetben 
hamarosan már valami „toll vivő", írnok, jegyző, tanító válhatott volna belőle. Ez még a 
szülőket is megnyugtatná, s Petőfi 1842 okt. végén el is indult Pápára. Szülei azonban nem 
segíthették, jövedelemhez sem jutott; ,. . . nincs semmi alkalmam, mellyel a nyomorú fillé
reket életem tengetésére megszerezhetném" — írta nov. 2-án, elhatározva, hogy még aznap
elhagyja Pápát, beáll színésznek. 

1 Hajnóczy: Katona József Kecskeméten. HORVÁTH JÁNOS előszavával. Kecskemét, 1926. 9. 
» Uo. 
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Ez volt a harmadik út. Petőfi számára vágyainak teljesülése, szülei számára azonban 
.a „villámcsapás". A költő levele bizonyítja, hogy nagy vívódás után szánta rá magát. „Egy 
borzasztó mélység előtt állok, melyet átlépnem kell, s e lépéssel talán két szívet (szüléimét) 
repesztek meg. S mégsem tehetek máskép," — írta ugyancsak Szeberényi Lajosnak. — 
Másfél évig tartó szenvedés volt az ára annak, hogy Petőfi ezt az utat választotta. A kecske
méti színészélet és a debreceni nyomorúság, betegség esik többek között erre az időszakra, 
•de egyben a költői hírnév kibontakozása is és a segédszerkesztői állás elnyerése. 

Két ország — Magyarország és Erdély — ismerte már a nevét, midőn 1844 áprilisában 
betoppant a dunavecsei kis szobába, s itt mindjárt családi költészete legszebb verseiben, a 
Füstbement terv és az Egy estém otthon címűekben örökítette meg a szüleivel való találkozás 
boldogságát. 

Petőfi életéből, szüleivel való kapcsolatából ennyit el kellett bevezetőül mondanunk 
az alábbi új és lényeges életrajzi adatokat tartalmazó közlésekhez. 

A Petrovits-család utolsó kiskunsági bérlői vállalkozása. — Azon a nyáron, sőt abban a 
hónapban, amidőn Petőfi barátjának írt levelében is elpanaszolta, hogy szülei azt akarják, 
ő is mészáros legyen — de ez ellen mindjárt tiltakozott is: „ebben velők meg nem egyezem" —, 
Petrovitsék a dunavecsei mészárszékbérleten kívül újabb, jelentős bérlői vállalkozásba fogtak. 
Kunszentmiklóson bérelték ki 1842. július 20-án saját maguk a „Marha Széket" évi 550 Ft-ért, 
de ugyanekkor ők használták albérlői minőségben az itteni 424 Ft bérösszegű „Juhszéket". 
Már az 1842/43. évi egész bérösszeget a marha- és a juhszéktől Petrovits István fizette be. 
A bérösszeg tekintélyes: összesen évi 974 Ft. Vagyis csaknem akkora, mint a 15 év előtti 
félegyházi két mészárszék 1000 Ft-os bérösszege. 

A hajdani Jászkun Kerület most Szolnokon levő levéltárában a bérlemény leírását is 
megtaláltam: 50 hold szántó és kaszáló, 30 db marha és 150 db juh legeltetésének joga tarto
zott a két szék bérletéhez. Idősb Petrovits Istvánnak nem lehetett annál természetesebb 
vágya, hogy miután az idegen bérlőtársban és székálló legényében annyira csalódott — hisz 
az Ercsiben alkalmazott székálló legénye tette őt tönkre —, a saját családtagjai, fiai álljanak 
melléje, segítsék őt a talpraállásban. Az ifjabb István még csak ekkor töltötte be a 17. élet
évét, Sándor viszont már a 20-hoz közeledett. 

A három éves bérleti időszak 1842. november 1-én kezdődött, és Sándor éppen ekkor 
érkezett Pápára, hogy másnap azután már tovább is menjen, Székesfehérváron beálljon 
színésznek. Csak István öccse maradt otthon a szülők támogatására. Valóban félig a „vállaira 
vette" atyjának terheit. Nemcsak a húst mérte, hanem az 1842—1845. évekből előkerült több 
számadási okmány bizonysága szerint (Kecskeméti Áll. Levéltár) ő számolt el Kunszentmik
lós városával is a mészárszékből a város alkalmazottai részére elhordott különféle húsokról és 
faggyúról. 

Kunszentmiklósra Petrovits István bizonyára elsősorban egyik régi bérlőtársával való 
Tcapcsolata révén került székárendásnak. Az 1842 előtti három évben ugyanis az a Hábel 
József bérelte az itteni mészárszéket, aki 1824-ben Petrovitsnak félegyházi székálló legénye 
volt. Míg azonban egykori gazdája, majd — Petőfi István közlése szerint — kecskeméti 
bérlőtársa, költőnk atyja vállalkozásaiba belebukott, addig Hábel József Kunszentmiklóson 
igen tekintélyes vagyont gyűjtött össze. Ez 1842-ben 64 hold szántóból és 69 hold rétből állott. 

Maga a város a Kiskunság felső járásának legnagyobb helysége volt, s a két mészárszék 
igazgatása, hússal, faggyúval való ellátása Petrovits Istvánra és fiára nagy terhet, felelősséget 
rótt. Miként István öcsémhez c. versében Petőfi is írta: „Örök törődés naptok, éjetek . . . " 
S hogy Petrovits István itt is becsületesen végezte a munkáját, annak bizonysága: a három 
bérlői év alatt itt sem fordult elő panasz a mészárszék működése miatt. Ő is megunta már a 
felsőbbségekkel való perlekedést. Mindössze egyszer fordult panasszal a városi tanácshoz, 
abban az ügyben, hogy a „májj s egyébb aprólékok . . . rajta büszködnek", mert ezeket a 
hússal együtt kimérni nyomtatékként a kerületi rendelkezés értelmében tilos. 

Nem volt panasz a tekintélyes összegű árenda megfizetésével kapcsolatban sem. 1845. 
november 2-án „végső számoláskor" mind a „Marha szék" 550 Ft, mind a „Juh szék" 424 Ft 
még hátra levő haszonbérrészletét hiánytalanul befizette. A három bérleti évben 2922 Ft-tal 
növelte Kunszentmiklós város pénztárának bevételeit. 1845-ben viszont már a további bér
letre itt nem vállalkozott. Talán azért nem, mert 1845-ben az árverésen a két szék évi bér
összegét tetemesen, 209 Ft-tal magasabb összegre verték fel. 

A Petőfi szüleinek e legutolsó, jelentős bérlői vállalkozására vonatkozó eddig ismeretlen 
okmányadatok azért is fontosak, mert mindenekelőtt az tűnik ki belőlük, hogy 1844-ben, 
amikor a segédszerkesztőség folytán Petőfi életkörülményeiben is lényeges javulás követke
zett be, egyidejűleg családja anyagi viszonyai is megjavultak. Bizonyára ez is nagyban hozzá
járult költészete ekkori meghitt hangulatához, a költő derűs szemléletéhez. A leglényegesebb 
az, hogy a szülők és a tőlük hosszú időre elszakadt gyermek ismét egymásra találtak, elég 
rendezett, jobb kilátásokat csillogtató körülmények között. A két testvér között is szívélyes 
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a viszony. Petőfinek arra az ígérgetésére, hogy ha majd ő meggazdagszik, megteremti szülei
számára az elvesztett jólétet, ismét saját házuk lesz, s még „jó Istók öccse" számára is drága 
paripákat vesz (Szülőimhez, 1844. aug.), az öcskös humoros hangon és versben válaszolt,, 
egyáltalában nem bízva Sándor vágyai teljesülésében: 

Attól tartok, hogyha majd , 
Gazdagságod várom, 
A vásárra holtomig 
Gyalog kell sétálnom. 

(Sándor bátyámhoz. 1844-ben Kunszentmiklóson írt verse.v 
/ f 

István, a kunszentmiklósi székálló legény azonban már büszke hírneves költő bátyjára" 
Nyugodtan viseli a sorsát, sőt vállalja, hogy ő gyógyítja be a költő bátyja szívén ejtett sebeket-

Állj ki, bátyám, te a s í k r a ! . . . 
Végzetünk könyvében írva: 
Hogy te a menny s földet bejárd,. .. 
Én reám vár tagló és bárd. 
De ha lelked megvagdalják, 
Szíved vérben fagyva hagyják, 
Bekötözöm sebeidet, 
S fölmelegülsz szívem felett. 

(Sokan kérdezték . . . 1845) 

így írt a jó testvér, akinek ha nem is remekművek a versei, de Petőfi költővé válásá
nak olyan jelentős időszakában, mint az 1844—45. évek, a családi, életrajzi vizsgálódások 
szempontjából igen értékesek. 

„Petrovits Sándor Úr Marha Szék Árendása." — A kunszentmiklósi bérletre vonatkozó* 
legújabban előkerült okmányadatok között bizonyára azok a legérdekesebbek, amelyek 
Petrovits Sándort is székárendásnak írják. 

Kétségtelen az, hogy a kunszentmiklósi mészárszékbérlet már nemcsak idősb Petrovits-
István egyéni vállalkozása volt, hanem az ekkor már 51 éves apa ebbe a fiait jogszerűen i& 
bele kívánta kapcsolni. — A hármas kerület levéltárában megmaradt egy összesítő kimutatás 
az 1842-ben, az egész Jászság, Nagy- és Kiskunság területén bérbe adott „Királyi és Űri 
haszonvételek"-ről. A bérlők neve rovatában a kunszentmiklósi mészárszékbérletnél ez áll: 
„előtt fia Petrovits István". Az „előtt fia" szavakat külön aláhúzták. Vagyis már a bérbevétel
kor Petrovits István Jia is szerepel. 

Sándorról tudjuk, hogy ekkor még Pápán tartózkodik. Az árverés 1842. túl. 20-án 
volt, s Petőfi júl. 7-én még azt írta Szeberényi Lajosnak: „Aug. 21-én lesz examenünk vége, 
úgy intézd leveled, hogy addig ide érjen." Vagyis a haszonbérbevételkor csak az ifjú, 17 éves 
István lehetett jelen. Mind a három évben a haszonbérösszegeket Petrovits István nevén is 
fizették be. 

Annál feltűnőbb, hogy viszont az 1842—1845. évi adóösszeírásokban és adólerovási 
számadásokban minden esetben Petrovits Sándor neve szerepel. Mégpedig öt ilyen bejegyzés 
maradt meg a rovatos számadáskönyvekben. Az 1842—44. éviben „Petrovits Sándor Űr 
Marha Szék Árendás" beírással is találkozunk, egyébként vagy csak „Árendás" bejegyzéssel,, 
vagy csupán a név feltüntetésével. E Petrovits Sándor név annál figyelemre méltóbb, mert 
három évben, három különböző adószedő, más-más írással és még eltérő alakban is írta a 
Petrovits nevet: először -cs, majd -ts és végül -eh végződéssel. 

Az adózás alapjául szolgáló haszonbérjövedelem évi 220 Ft volt. Az erre kivetett évi 
adó 8 Ft 15 kr-tól 10 Ft 5 kr-ig változott. 

Nem valószínű, hogy ilyen fontos számadási okmányokban, mint az adókivetési és 
adólerovási iratok, három évben is névelírás esete fordulna elő, s tévedésből írták volna, 
más-más években és más-más adószedők az István név helyett a Sándor nevet, mégpedig 
az „Űr" megjelöléssel is. Az látszik valószínűbbnek, hogy a Kiskunságban már vagyonbukott 
id. Petrovits István helyett, s minthogy más helységben, Dunavecsén is bérlősködött, a kun
szentmiklósi bérlet a fiai nevén szerepelt. így volt tehát Petrovits Sándor, minden a mészáros
mesterség ellen való tiltakozása ellenére is három évig kunszentmiklósi névleges székárendás.-

A Petőfi nevet költőnk tudvalevőleg csak a szülői ház másodszori elhagyása után, 
1842 őszén vette fel. Szuper Károly színész naplójában, Székesfehérvári bejegyzéssel már, így 
találkozunk bele. Azt is ifj. Petrovits István árulta el, hogy apjuk nagyon rossz néven vette.-
a névváltoztatást: ' 
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Nevem, ha megújítanám, 
Haragudnék rám az apám . . . 

írta abban a versében, amelyben egyébként arról szól, büszke arra, hogy ő Petőfi egyetlen* 
öccse. Tudjuk viszont, hogy utóbb nemcsak a költő öccse vette fel Sándor híressé vált nevét,, 
hanem az apa is. Őt is ezen a néven temették már el. Az ifjúkori nagyon súlyos összeütközések 
után ez a körülmény, hogy a költő nemcsak az öreg szülők eltartója lett, hanem azok és az 
egész család Sándor fiúk dicsőségében is osztozkodott, jelentette a legnagyszerűbb megoldást 
Petőfi és a „Legszeretettebb atya" között. 

A névváltoztatás ügyének itteni említéséből azonban kunszentmiklósi vonatkozásban 
most csupán az a fontos, hogy itt még 1842—45-ben nyugodtan írhatták Sándort is Petrovits-
nak, mint ahogy első verse is még ezen a néven jelent meg. Az „Úr" titulus is megillette már 
a tanult, 20 esztendős ifjút. 

A fentebb elmondottakban annak a körülménynek, hogy Petőfit, még mint Petrovits. 
Sándort Kunszentmiklóson öt esetben székárendásnak is írták, egymagában véve csak érde
kesség-jellege van. Annál fontosabb azonban mindaz, amit egyébként a kunszentmiklósi bérlet 
lényéből és körülményeiből a most megismert okmányadatokból megtudhatunk. 

Búcsú Kunszentmiklóstól c. verséből és kunszentmiklósi barátaihoz 1845. júl. 24-én 
kelt leveléből tudjuk, hogy Petőfi ez év nyarán itt „felejthetetlen . . . időt" töltött. Ismerve 
azt, hogy Petőfinek Kunszentmiklóson egy jó barátja is élt, Bankos Károly, az életrajzok 
általában úgy szólnak e várossal való kapcsolatáról, hogy ide barátja hívására, látogatására 
jött. Inkább hihető, hogy a családi kapcsolat révén került Kunszentmiklósra nemcsak ekkor,, 
hanem már egy évvel ezelőtt is. 1844 júniusában itt írta Pusztán születtem . . . és Megy a juhász 
a szamáron . . . c. versét is. Ezek azt bizonyítják, hogy itteni tartózkodásai a népi vonatkozású 
témaválasztásra, a „népköltő" Petőfi kiformálására is nagy hatással voltak. Bizonyos, hogy 
Petőfi 1844. évi két nagy epikus művét, A helység kalapácsa c. „hőskölteményt" és a János 
vitézt sok népi motívumával nem Pest szülte, bár itt öntötte végleges formába, hanem a téma
gyűjtés főképp az 1844. évi hosszabb dunavecsei és kunszentmiklósi tartózkodások idejére 
esett. Itt hallhatott s valószínűleg elsősorban kitűnő elbeszélő képességű atyjától népi tárgyú 
történeteket. Itt fordultak elő olyan esetek, hogy pl. miközben László János bojtár a Kun
szentmiklóshoz tartozó bösztöri csárdában mulatozott, „a Számadása alatt levő Nyájjat a' 
Szabad Szállási Búzákra széjjel eresztette." A szétszéledt nyáj égy részét a szabadszállási 
lakosok „szabadon fogdosták és öldösték." Az eset akkor sem volt mindennapi, a szomszédos 
városok bírái foglalkoztak vele. 

Hogy a kunszentmiklósi „felejthetetlen" órák után három évvel Petőfi életének leg
keserűbb napjai is részben ehhez a városhoz fűződnek, a követjelölti bukás, arról itt mind
össze annyit említünk meg: a mészárszékből két és fél év múlva követi székbe emelkedni — 
ez még akkor itt elképzelhetetlen volt. 

Az újabban előkerült életrajzi adatok mindenesetre szilárdítják azt a fonalat, 
amelyre Petőfi alkotásainak csodálatos kristályait, családi-, táj- és népköltészete remekmű
veit felrakva, az életmű, életrajz és korismeret egységes szemléletében legnagyobb költőnket 
jobban megismerhetjük. 

Mezősi Károly 

Adalékok József Attila két verséhez 

József Attila Perc című verséről sokak által emlegetett, mindmáig kétségbe nem vont 
vélemény, hogy a költő a vers hangulatának megfelelően nagyszerűen párosította egymással 
a szonettformát és a magyaros verselést. Valóban, a kis költemény jól és könnyen ütemezhető, 
s így látszólag ennek az elterjedt véleménynek semmi sem mondhat ellent. Mégis kénytelen 
voltam arra a megállapításra jutni, hogy József Attilának ez a szonettje is, mint azt több 
másról Horváth István Károly állapította meg, átjátszható időmértékes ritmikára, méghozzá 
a költőre jellemző, a tiszta jambikus lejtést anapestusokkal variáló metrumra. Nézzük az 
első versszakot: 

V V — v — V  
Dalol a madársereg, 

V v — — — c/ -A-
hogy az erdő zeng belé, 

v u — u — v — 
maszatos parasztgyerek 
V v — v — v — 
inal a folyó felé. 

483. 


