
FÓRUM

Mégegyszer Petőfi szülőhelyének vitájáról*

„Hol született tehát Petőfi? A vita tán
sose ér véget" - írta Lukácsy Sándor, fel-
szólalva a szülőhely-vita ürügyén. „Leg-
szívesebben ezt íratnám a lexikonokba:
Európában', Magyarországon.' (Kritika,
1966. 7. sz.)

Egy ilyenféle felfogás hangot kapott
már 1864-bert, a második szülőhely-vita
idején is: „Mindez nem is fontos" - je-
gyezte meg az egyik felszólaló, mivel Pe-
tőfi az egész hazáé. Azt állítani túlságos
nagyvonalúság, hogy „nem fontos"; de
tény, hogy maga Petőfi is - nyilván szü-
letésének és küldetésének szimbolikájára
gondolva - német nyelvű, életében ki nem
adott önéletrajzában így fogalmazta meg
erről a maga vallomását: Alexander Pe-
tőfi, geboren von armen Eltem den i-ten
január 1821. in der Mi/te der groszen
Ebene unter dem Gebirge Mátra zwischen
der Tbeiss und der Donau" .. .

Ez a felfogás nem filológiai álláspont,
hanem szemlélet, s ez a szemlélet fejezi ki
a modern Petőfi-kutatás célját és irányát.
E szemlélet alapján alakul ki - biográfiai,
műfajelméleti, irodalomtörténeti, esztéti-
kai területen egyaránt - az új és valósá-
gos Petőfi-portré, ennek alapján határoz-
zuk meg új összefüggésekben Petőfi tör-
téneti és irodalomtörténeti funkcióját. E
tekintetben fontosabb - de legalább is sür-
gősebb - például annak felderítése, hogy
Petőfi a korábban gyanúba sem vett Cabet
művéből ismerte-e meg a francia forrada-
lom történetét, mint a Félegyháza kontra
Kiskőrös vita eldöntése; fontosabb pél-
dául az általa oly nagyra becsült Kazinczy

Gábor jellemének, műveltségének, társa-
dalmi tevékenységének vizsgálata, mint
annak megítélése, hogy Pásztor Ferenc
„csak azért is diri-diri dongó" nótát fújó
„bajszövő, hamisító, félegyházi intrikus"
stb. volt-e, avagy „élete tele volt a köz-
ügyekért folytatott nemes küzdelmekkel".

Ez a szemlélet azonban ma sem menti
fel a Petőfi-kutatást Pákh Albert 1857-ben
megfogalmazott felhívásának kötelezett-
sége alól: „Nemzetünk egyik legnagyobb
költője megérdemli, hogy ha már halála
helyét nem is tudja senki, legalább szüle-
tési helyére rá tudjon mutatni minden
magyar." Ez a kötelezettség filológiai jel-
legű, s nem lehet kitérni előle, ha újabb
filológiai értékű adalékok merülnek fel
vele kapcsolatban. Dienes András nem
csupán a Petőfi-kutatásnak, hanem a ma-
gyar népnek is nagy szolgálatot tett, mikor
életének úgyszólván egész munkájával, s
egy hatalmas monográfia egész filológiai
és oknyomozó apparátusával végül meg-
mutatott egy négyzetméternyi helyet az Is-
pánkút mellett: itt döfte szivén egy nas-
saui ulánus 1849. július 31-én délután 6
óra tájban. Véres holttestét nem sokkal
utána itt látta Heydte őrnagy. Míg eddig:
a halott Petőfiig eljutott, százával és ez-
rével tárta fel az olyan adatokat, kapcso-
latokat, emberi és társadalmi relációkat,
melyek az élő Petőfit hozták elérhető kö-
zelségbe.

Mezősi Károly is elévülhetetlen szolgá-
latot tett, mikor 1959-ben, erős logikai
láncba fogva a félegyházi álláspont addig
rendszerezetlen, dilettánsok által össze-

(Hozzászólás a Kritika 1866. 7. és 9. számában megjelent cikkekhez.)
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hordott érveit, megindította az ötödik
szülőhely-pert. Igaz, hogy érvelése alul-
maradt a kiskőrösi születést bizonyító ok-
mányadatokkal szemben, de közben hatal-
mas vita bontakozott ki, melynek során
a kutatás figyelme fokozottan irányult a
család, a szülőház, a szülőföld emberi, te-
lepülés- és társadalomtörténeti problémái-
ra. A csecsemő-Petőfi körüli viták így se-
gítették elő a felnőtt-Petőfi társadalmi ho-
vatartozásának mélyebb elemzését. Az
életrajzi problémákat tisztázó filológiai
munkának végső soron ez az értéke és az
értelme is.

* * *

Mindezt szükséges volt előrebocsátani,
hogy néhány tanulságot szűrhessünk le a
Szlávik Mihály tanúvallomása által fel-
kavart szóáradatból.

Hangsúlyozom ezt a kifejezést: szóára-
dat, mert az lett belőle, nem vita. Vita
nem is lehetett. A Kiss József által meg-
fogalmazott „állásfoglalás" mértéktar-
tóan, de határozottan odautasítja ezt a
furcsa dolgokkal előrukkoló aktát, ahová
való: a kuriózumok közé. Sajnos azonban,
valakik valahol eltévesztették a sorren-
det: a rádió, a sajtó, a televízió azon-
nyomban országgá kiáltották „a szenzá-
ciót", amint azt a Kertészeti Kutató Inté-
zet (kétségtelenül jószándékú) munkatár-
sai előhúzták a szentesi levéltárból; s
mikor már - hozzáértők és hozzá nem ér-
tők - tíz- meg százezer számra beszél jk
róla, akkor tették közzé a teljes okmány-
anyagot az állásfoglalással együtt. Az a
gyanúm, hogy az egyszerű és józan, ko-
rántsem szenzációs állásfoglalásnak távol-
ról sincs olyan visszhangja, mint a híresz-
telésnek volt. Ha viszont már a sorrendet
eltévesztették, s nem konzultáltak a szak-
emberekkel a lelcL- nyilvánosságra hoza-
tala előtt, nem lenne-e méltányos - az
ügy érdekében - Kiss Józsefet is megszó-
laltatni a televízióban, így utólag is; hi-
szen elég ok és elég érv áll mögötte
ahhoz, hogy a legnagyobb nyilvánosság
előtt is elmondhassa véleményét a lelet-
ről. Igaz;, hogy ő nem mondott semmi
„újat", nem tett hozzá semmit a per meg-
levő anyagához, s ahhoz ez idő szerint
nem is tud újat hozzátenni senki; viszont

éppen az a baj, hogy ezt a meglevő anya-
got nem ismeri a Petőfi-rejtélyek iránt oly
fogékony közvélemény, mint ahogyan nem
ismerték a Kertészeti Intézet kutatói, s a
jelek szerint nem ismerte az okmányokat
közzétevő dr. Szalva Péter sem.

Hogy nem ismerte, ezt bizonyítja az a
következtetése, hogy „Ha elfogadjuk az
okmány hitelességét, szavahihetőségét. . .
úgy Petőfi Sándor születéshelye Kiskun-
félegyházára tehető . . . a Petőfi-vita anya-
gában ennél hitelesebb utalás jelen időben
nincs."

Az okmány hitelességével nincs baj, ab-
ban igazán nem is akar kételkedni senki;
ha valaki ilyen vallomást akarna hamisí-
tani, nem írna bele az összes fennmaradt
Petőfi-okmány ellenére olyan képtelensé-
get, hogy a költő félévvel korábban szü-
letett születésének általa is ismert és saját
kezűleg leírt időpontjánál. A szavahihető-
séget rásütni azonban Szlávik vallomására
- a per hatalmas anyagának ismeretében
- kissé felületes álláspont lenne. Annyira
felületes, hogy dr. Szalva tájékozatlansá-
gát nem vád, hanem mentségként tétele-
zem fel, mert ellenkező esetben - legyen
meggyőződve akár a félegyházi, akár a
kiskőrösi álláspont helyességéről, - nem
állítaná Szlávik vallomásáról, hogy „jelen
időben" „leghitelesebb utalás" a költő
szülőhelyére.

Nem áll szándékomban elölről kezdeni
az 1960-ban már lezárt vitát - Szlávik val-
lomása valóban nem ad erre sem okot,
sem alapot - de kénytelen vagyok dr.
Szalva számára felidézni a per ismert
anyagából Martin\ Károlynak, Petőfi ke-
resztapjának vallomását. Martiny a kercsz-
telést végző lelkésznek, Martiny Károly-
nak fia volt, a keresztszülői tisztséget hú-
gával, L/idovikával együtt töltötték be.
1872-ben jegyzőkönyvileg vallja a Szécsé-
nyi járásbíróságon, hogy Petőfi „született
Kiskőrösön, 1823-ik évben, január hó első
napján', ugyanott keresztcltctctt meg" . . .
Pontosan emlékezik a házra is, még azt is
meg tudja mondani, hogy az „valami Ma-
kovinyi nevezetű borbély mesterember tvi
lajdona volt". Szlávikot „a lex'dleték.esebb"
tanúnak nevezi dr. Szalva, „mert ott dol-
gozott Petőfi1 apjánál"; de á: tizenhárom
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éves kis hentesinas mennyiben illetéke-
sebb a tizennyolc éves diáknál, aki ke-
resztvíz alá tartja a csecsemőt s szülei
révén régi barátja és ismerője a családnak?
(Hruz Mária már leánykorában - Mag-
lódon - Martinyéknál szolgált.)

Más: Szlávik Mihály csak hallatni,
hogy Petőfi Félegyházán születet;; ellen-
ben a Kiskőrösön 1872. szeptember 17-én
és 28-án felvett tanúvallomások tevői azt
állítják, hogy emlékeznek Petőfi kiskőrösi
születésére. Dinka Jánosné 75 éves asszony
emlékezik arra, hogy Petrovicsnét a mé-
szárszékben lepték meg a szülési fájdal-
mak, onnan szaladt haza; Dul Mihály 71
éves kovácsmester, Czeffer Pál 88 éves
zsellér, Baross József né 82 éves asszony
szintén valamennyien emlékeznek a kis-
kőrösi születésre. Dukai Pálné, aki ekkor
67 éves, s hajdan Hruz Annának, Hruz
Mária húgának mindennapos barátnője,
azt is állítja, hogy a Makovinyi portán
született gyermeket maga is gyakran daj-
kálta. Valamennyien jól ismerték a csalá-
dot, bejáratosak voltak hozzájuk, mind-
egyik tud kiskőrösi életükről valami kö-
zelebbit is mondani.

Dr. Szalva azzal is alátámasztja a
szentesi jegyzőkönyv hitelét, hogy „A ta-
núvallomás hiteles eskü alatt törtéut. ami
az igazmondást már eleve feltételezi".
Valószínűleg nem tudott arról, hogy a kis-
kőrösiek is hiteles eskü alatt vallottak;
vagy ha tudott, akkor úgy gondolja, hogy
az eskü csak Szentesen tételezi fel „eleve"
az igazmondást?

Tesz egy olyan megjegyzést is, hogy Szlá-
vi k Petőfi apjánál „nem rokon, nem hossz"
ideig volt náluk, így nincs semmi különös
érdeke a vallomással". Nem értjük. Ha
rokon, vagy hosszabb ideje lett volna ná-
luk, érdeke lett volna esetleg valótlant
állítani"-1 Kire, mire célzott ezzel? Talán
Petőfi Istvánra, aki „rokon" is volt, elég
hosszú ideig is tartózkodott a családnál,
s így bele is szólt a vitába: „Sándor Ki -
kőrösön született 1822-ik év december 51-
én, pontosan éjfél 12 órakor... c t szü-
leimtől nem egyszer hallottam, s midőn
felnőttem', számtalanszor olvastam a ,Nagv
Biblia' melléklapján apám jegyzetét: „Sán-
dor fiam született' stb." (Brünnben ke' •

levele, Vasárnapi Üjság 1857. 42. 1.) Szlá-
vik a maga adatait - mint dr. Szalva he-
lyefen írja - „a legilletékcsebbektől" tud-
ja. Nos, ugyanazoktól tudta Petőfi István
if. „Márpedig nekik. csak. tudniuk kellett '
-állapítja meg Szalva dr. Valóban, ebben
igaza van.

De ha már dr. Szalva szemében a/ ér-
dektelenség a hitel feltétele, tudunk mu-
tatni még Szláviknál is érdektelenebb ta-
nút. A 82 éves Klein Sala/non ortodox
zsidó szűcs a többi kiskőrösi tanúval
együtt elmondja, hogy személyesen csak
Petrovicsot ismerte, feleségét nem, a csa-
ládhoz bejáratos nem volt; azt azonban a
leghatározottabban tudja, hogy a Mako-
vinyi-házban laktak s ott egy fiúgyerme-
kük született.

Dr. Szalva azonban mindezeknek az ok-
mányszerű bizonyítékoknak csak annyi fi-
gyelmet szentel, hogy megállapítja: azok
,,vagy hamisnak, vagy erősen vitathatók-
nak" bizonyultak. Ezért merül fel önkény-
telenül is a gyanú: tudot'.-e róluk közeleb-
bit, mielőtt ezt a sommás ítéletet ki-
mondta?

Érdekes, hogy a „tanúvalló jellemét" is
egyik bizonyságául hozza fel annak, hogy a
vallomásával kapcsolatos „valószínűség . . .
igen nagy". Hogy Szlávik Mihály milyen
jellcmű ember volt, arra semmi támpon-
tunk nincs. Én sem a jellemét akarom fir-
tatni, csak éppen újból a szavahihetőségen
gondolkodom1, ha a dr. Szalva által külön
is idé/ett kijelentéséből próbálok követ-
keztetni : „ . . . ha netán valahol másképp
nyilatkoztam volna, hibás volt nyilatkoza-
tom". Ö pontosan ebből a kitételből kö-
vetkezteti, hogy a vallomás „határozott és
következetes". Én innkább arra következ-
tetek, hogy a vallomástevő maga sem
volt mindig biztos abban, amit mond,
vagy abban, hogy máskor mit mondott.
Azzal is érvel, hogy ha a Pásztor Ferenc-
féle „okmányok, hiteles tanúvallomások
közül csak. egynéhány darab is előkerült
volna időközben, úgy a félegyházi állás-
pontnak nagy nyomatékot adtak volna".
Nem tudhatjuk, hogy egyáltalán voltak-e
ilyenek, s ha voltak, mit tartalmaztak:
így még feltételesen sem értékelhetjük
ö'ct. Bizonyos azonban, hogy most egy -
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a Szláviké - előkerült; s ha a többi is
ennyi „nyomatékot" képviselt a kiskőrösi
tanúvallomásokkal és a Petőfi születésérc
vonatkozó eredeti okmánybejegyzésckkcl
szemben, akkor Pásztor Ferenc, a félegy-
házi vallomások egykori kezdeményezője
lehetne a megmondhatója, hogy a többi
miért nem került elő.

Szándékosan nem szóltam eddig sem-
mit a költő személyi okmánybejegyzései-
ről, mert azokkal nem foglalkozik dr.
Szalva sem. Ismétlem, nem a szülőhelyről
akartam vitatkozni, csupán Szlávik val-
lomását- és dr. Szalva következtetéseit
szándékoztam értékelni. S'alva hivatkozik
ugyan Dienes Andrásra, Mezősi Károlyra,
Hatvány Lajosra, mégis úgy tűnik, hogy
okoskodása során mellőzi a tényleges vita-
anyagot, s csupán a szentesi jegyzőkönyv-
szövege felett elmélkedik. De ha figvel-
mesen áttanulmányozta volna az ötödik
szülőhely-pert, - Mezősi Károly és Dienes
András hatalmas mérkőzését, melyet 1960.
decemberében az Akadémia Irodalomtör-
téneti Intézetének vitája zárt le, alig állít-
hatnál, hogy most már „el lehetne végezni
az esetleges eddiei kutatási módszerek bí-
rálatát". Meggyőződhetett volna arról,
hogy ezt a bírálatot Kiskőrös ellen Mezősi,
Félegvháza ellen Dienes minden eddigi-
nél alaoosabban elvégezte, igénvbe véve a
filológiai tudomány és az okfejtés minden,
manapfás rendelkezésre álló eszközét. Azt
hiszem, ebben minden Petőfi-kutató egvet-
ért velem, aki részese volt ennek a vitá-
nak. Hogy a helyzetet valami hasonlattal
érzékeltessem: az ott felsorakoztatott ne-
hézfegyverek között Szlávik Mihálv tanú-
vallomása szerénv légpuska, mellyel dr.
Szalva ráadásul hibásan céloz.

* * *

Az elején „szóáradat"-nak neveztem a
szentesi leletre támadt visszhangot, mely
elöntötte a közérdeklődést. Meglepődtem,
mikor ennek írásos dokumentumával is
találkoztam, mégpedig a Kritika 1066. 9.
számának „Visszhang" rovatában. Dienes
István tanár küldött Nyíregyházáról egy
cikkecskét, melyből nem tudom, mire kö-
vetkeztessek: arra-e, hogy - bár hozzászól
a Szlávik vallomását ismertető cikkhez -
a vallomás Kiss József által közreadott

értékelését már nem olvasta el; vagy arra,
hogy elolvasta ugyan azt is, de a benne
foglaltakat figyelemre sem méltatja;
avagy arra, hogy Kiss József szűkszavú,
de éles logikája mégsem eléggé hatásos?

Dienes István Félegyháza segítségérc
siet, de milyen szolgálatot tesz neki?

Hogy „figyelemre méltó"-nak tartja
Szlávik vallomását, az az ő egyéni meg-
győződésének dolga; de az az állítása,
hogy a költő félegyházi születését „hiába
íratta így be Aszód gimnáziumának anya-
könyvébe" - már több, mint amit az egyé-
ni meggyőződés megengedhet magának.
Ott ugyanis - a „Locus Natalis et comi-
tátus" nevű rovatba írva - ez áll: „Kis
Körös Pestiensis". Ha a félegyházi szüle-
tés elismerését követeljük - s éppen az
aszódi anyakönyv alapján - ennek leg-
alább utánanézhetnénk. Aszódra sem kell
utazni miatta, elég felütni Hatvány „tgy
élt Petöfi"-]ét, vagy bármelyik Petőfi-élet-
rajzot. Sőt: ha már az iskolai anyaköny-
vekre hivatkozik, utánanézhetett volna a
pesti piarista gimnáziumból származó bi-
zonyítványának (1834-35.) és a pápai kollé-
gium bizonyítványainak is (1841—42. első és
második félév): valamennyi Kiskőröst
jelöli meg Petőfi szülőhelyeként, csakúgy,
mint a soproni 48. számú Gollner-gyalog-
ezred r839-ben kiállított főtörzskönyvi
lapja.

Dienes István is - a hagyománynak
megfelelően - hivatkozik Petőfi házassági
anyakönyvi bejegyzésérd, melynek „Élet-
nemek, származások és Lak hellyek" ro-
vatában ez található: „Nőtlen, Félegyházi,
Pest."

Dienes András eléggé meggyőzően fej-
tette ki, hogy a rovatban a jegyespár ille-
tőségét tüntették fel; Júliának is azt írták
be, hogy „erdődi", holott Kesztbely-Üjma-
jorban született. Dienes István természetc-
sen a régi feltevést is szóváteszi, mely sze-
rint „a keresztlevél nem tanúskodik a szü-
letés helyéről, hiszen más-más dolog az,
hogy hol születik valaki', s hol keresztelik
meg" . . . „ez esetben is különbözik egy-
mástól" - teszi hozzá, határozottan. Kis-
kőrösön azonban éppenséggel nem Volt
„más-más dolog" a kettő: Már Blézy Lajos
kiskőrösi lelkész szóvátette 1867-ben: „Az
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volt a gyakorlatban, hogy helyben szü-
lötteknél semmi megjegyzés sem történt,
ellenben a másutt szülötteknél a hely is
hozzá tétetett, pl. Johan Pilát, Feber Pol-
gard, Gózon Sebestyén officiális Csengő-
diensis. Paul Zelénak agaro in Tazlar Két
és félmérf. Kiskőröstől" stb.

Nem tudom, Dienes István ismeri-e a
matrikula-vitának ezeket a részleteit: min-
den esetre ezeknek mérlegelésével reáli-
sabban lehetne „megközelíteni az igazsá-
got" — ahogyan szándékát szerényen kife-
jezte - mint azon a bizarr úton, amelyen
ő elindult. „Biztosan állítja" ugyanis,
hogy „a várandós asszonyok, idejüket el-
érkezni tudván, még távoli vidékekről is
hazasiettek anyjuk házába, segítségöket
esdve, istápolásukat remélve és elvárva".
S mivel „Hrusz" (következetesen így írva!)
Máriának már anyja nem élt, kisüti, hogy
férjének rokonához, Csalár Jánosné Petro-
vics Borbálához ment át Félegyházára,
kifejezetten azzal a céllal, hogy ott gyer-
meké..- világra hozza. „Bizonyítékai" erre az
általa feltételezett magyar népszokás, to-
vábbá: hogy saját fia is felesége édes-
anyjánál született, hogy Simonyi óbester
szülőhelyéül is hol Nagykállót, hol Pócs-
petrit emlegetik, s végül, a legdöntőbb:
hogy Petőfi István sem ott született, ahol
a szülők laktak, hanem Szabadszálláson;
ott is élt ti. egy rokon: „Hrusz" Annn
Ezt a „szokást" már szinte rituális családi
hagyománynak kell tekintenünk, mert a
szerző - megfeledkezve korábbi szerény
hangvételéről - arra a következtetésre
jut, hogy ez „bizonyítja legfényesebben
Sándornak félegyházi születését"

Hogy a kérdésben mit fogadunk el fé-
nyes bizonyítéknak és mit nem, arról nem
kívánok Dienes Istvánnal vita.-kozni. Csak
egy másik - a szülőhely-perből ugyancsak.
ismert - ellenvetést kívánok elébe tárni:
miért kellett Hruz Máriának - ha már Kis
kőrösön semmiképpen sem szülhetett - a
félegyházi rokonhoz menni, miért nem merr
inkább Kecskemétre? Ott is éltek roko-
nok, nem is távoliak: Mária nagybátyja,
Hruz Mihály, az evangélikus egyház kurá-
tora, valamint Hruz Juliska, aki pár év
múlva majd dajkálni fogja a gyermeket. Ez
esetben helyben, azaz Kecskeméten keres :-

telhették volna meg a csecsemőt, s nem
kellett volna a szülés után nyomban Kiskő-
rösre szánkáztatni a - 10 fokos hidegben;
Kecskemétnek ugyanis - mint az előbbiek-
ből kiderül - volt evangélikus egyháza.
De ha már mégis Félegyházárá ment szül-
ni Hruz Mária, és nem Kecskemétre, ak-
kor miért kellett a gyermeket éppen Kis-
kőrösön kereszteltetni? Félegyháza és Kis-
kerös között a távolság ugyanis - vad
pusztaságon, úttalan-utakon át - oda-vissza
ioo km! Kecskemét - kitűnő postaúton -
25 km. Dienes István szembeszállva Die-
nes Andrással, aki egy ilyen szánkázást
képtelenségnek tartott, megkérdezi: „Nem
röpíthette vidám szánkázással hazafelé kis
családját a boldog-büszke apa a hólepte
Bugaci pusztán át, akár toronyiránt? Nos,
ha már elhisszük, hogy Petrovics István
ki akarta tenni a gyenge kis újszülöttet
és az anyát egy ilyen táli utazás örömeinek,
legalább azt is higgyük el, hogy logikusabb
és mégiscsak veszélytelenebb lett volna az
idillikus utat a Félegyháza-Kecskemét tá-
volságra redukálni.

Dienes István nagyon biztos feltevései-
ben. Kijelenti azt is, hogy „maga a költő
születése eme körülményeit" - mármint
az általa kitaláltakat - „gyakran hallhatta,
részint a szülői háznál, másrészt éppen a
félegyházi kedves-szíves rokonoknál, nincs
okunk tehát egyszerűen kételkedni szülő-
helyéről írott soraiban. Hinnünk kell
Arany Jánosnak, a bű barátnak is, aki
Gyulai előtt félreérthetetlenül kijelentette:
..Petőfi nem ott kereszt éltnek monda ma-
gát, hol született'."

Hogy Petőfi szülőhelyéről írott sorai-
ban, azaz „Szülőföldemen" című költemé-
nyében eszmei, vagy valóságos szülőhelyé-
ről nyilatkozott-e, arról itt most meddő é;
fölösleges dolog lenne újból vitatkozni.
Csak egy másik ismert tényre kívánok rá-
mutatni, melyről Dienes István vagy nem
tud, vagy nem akar tudni. Arany János
fentebb idézett kijelentését soha senki más
nem hallotta, csak Gyulai. Hinnünk kell
Gyulai szavának? Feltétlenül! Gyulai
ugyanis olyan filológus volt, aki mindig
be is ismerte tévedését), ha egyszer már
felismerte. El kell tehát hinnünk neki azt
r, hogy az elébe tárt okmányadatok meg-
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ismerése után őszinte meggyőződéssel je-
lentette ki az ország nyilvánossága előtt:
,,E döntő bizonyítékokkal szemben kény-
telen vagyok, visszahúzni állításomat
(Pesti Napló 1857. január 31.) Arany János
pedig soha sem szólt bele a vitába, saját
kijelentésével kapcsolatban sem.

Ha azonban már azzal érvelünk, hogy
ki mit hallott a költőtől, miért ne hihet-
nénk Várady Antalnak, aki Petőfi egyik
felfedezője, bizalmas barátja és legénykori
lakótársa volt; ő is kötelességének érezte,
hogy beleszóljon a vitába: „sóba még tré-
fából sem hazudott, s azon korban vol-
tunk, mikor még az alig múlt gyermek-
korról örömest beszélgettünk, s ilyenkor

születéshelyül folyvást Kiskőröst állította".
(Magyar Politika 1872. IX. 14.) Ez a val-
lomás Gyulai felszólalásának egészével
éppenséggel nincs ellentétben.

Szlávik Mihály vallomása - használha-
tóságától függetlenül - mégis tárgyi argu-
mentum volt, melyet vizsgálni lehet, me-
lyet el lehet helyezni egészen pontosan a
per láncolatában. Mit kezdjünk azonban
Dienes István felszólalásával, amelynek
támpontjait nem tények, nem okmányok,
hanem saját elképzelései képezik, melye-
ket mindjárt bizonyítéknak is tekint, mert
következtetéseket von le belőlük? Túlli-
citálva az évszázados per valamennyi vi-
tatkozóját (nem egy pontban ellentmond-

va a félegyházi álláspont védelmezőinek
is, meghökkentően konkrét eredményre
jut: „Méltóbban aligha emlékezhetnénk rá,
mintha felkutatjuk, születésének helyét,
Petrovics Borbála egykori kiskunfélegy-
házi hajlékát".

S vajon mit kezdenénk az általa remélt
„levelek százaival", melyek cikke nyomán
érkeznének „esetek tömkelegét említve,
amikor a szülőasszony lakóhelyétől távol-
lakó anyjához ment gyermekét megszülni'"5

Sőt: mi lenne, ha mások - áttérve Die-
ncs István okoskodására - esetek „tömke-
legét" kezdenék gyűjteni, amikor a szülő-
asszony lakóhelyén szült, nem távollakó
anyjánál? Mert, ha neki szabad ezzel ér-
velni, miért ne lenne szabad másoknak is
ugyanezzel, csak éppen fordított értelem-
ben? Ebből lenne még csak ,i,tömkeleg".

így jutunk el végül néhány kérdéshez:
mi köze mindennek Petőfi születéséhez?
S mi köze a filológiához? De főképpen:
mi köze az új, tiszta!, valóságos és végle-
ges Petőfi-portréhoz, melynek kialakításá-
hoz nem képzelt analógiákkal és nem ta-
lálgatásokkal, hanem kutatásokkal kell
hozzájárulnia a szülőhely-vitának?

S végül: ha ebben a mederben folyik
tovább a szóáradat, milyen szolgálatot tesz
a már amúgy is - szükségtelenül - fel-
kavart közérdeklődésnek?
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