
PETŐFI ERDÉLYBEN. 
(Első közlemény.) 

1. 
Ismeretes,hogy Petőfi többször megfordult Erdélyben/Előtte 

egy nngyár író sem jár ta be Erdélyt annyira keresztülkasul, nagy 
kerülőket is téve, mint a sík Alföldön született, ennek szépségét 
felfedező és versben meg prózában először dicsőítő Petőfi. 

Különös és feltűnő is volna, ha a mozgékony, utazásra 
életének jó és rossz napjaiban egyaránt könnyen —• ha más 
alkalmatosság nincs, hát gyalog is — kész Örömest vállalkozó 
Petőfi nem érdeklődött volna a másik magyar haza, Erdély
ország iránt. Hiszen hol kényszerűségből — mint peregrinus 
diák, vándor katona, kóbor színész, — hol jó kedvből — mint 
ismert és ünnepelt költő — beutazta a magyar szent koro
nának majdnem egész területét, minden országát, Eperjestől 
Károlyvárosig, Pozsonytól Nagyszalontáig. «A változó sze
rencse szekerén a nagyvilágot összejártam én» — írja magáról 
már 1841 végén, vagy 1842 legelején (Hazámban). Valósággal 
szenvedélyes turista volt már akkor, állapítja meg Berzeviczy 
Albert,1 mikor a turistaságnak nálunk még semmi nyoma. 
És Petőfi első erdélyi útja, kétnapos kolozsvári tartózkodása 
1847 októberében, mintha csakugyan nem volna egyéb, mint 
turista út, hosszabb kirándulás a mézeshetek után. Koltóról 
érkezett feleségével Kolozsvárra, Dézs és Szamosújvár felől, 
s onnan Bánfihunyadon, Királyhágón, Nagy váradon át Szalontán 
Aranyéknál szintén pihenőt tartva, tértek haza Pestre. Ekkori 
útjának egyik költői visszhangja, az Ez már aztán az élet c. 
verse is első pillanatra pusztán egy vidám, gondtalan turista 
hangulatos szemlélődése. Rónákról hegyek tetőire s hegyte
tőkről a rónákra nézve gyönyörködik az előtte lebegő szép 
panorámában: sötét kastélyokban, kis fehér kunyhókban, ör
vend városok harangjának, mezők kolompjának. «Mi kéj igy 
kóborolni hegyen és völgyön át!» — kiáltja örömében a vidám, 
a megelégedett turista. Mintha csakugyan elszállt volna a 
költő minden honfi-aggodalma, lemondott volna minden szívet
tépő kínos hazaszeretetről s csak magának szedné mindazt, amit 
az óra ád — Istenre bízva a más búját-báját. 

Nemcsak bejárta, de meg is szerette Petőfi Erdélyt úgy, 
mint senki más, mint önfiai közül is kevesen. Megszerette 

1 Petőfi almanach. Szerk. Ferenczi Zoltán. 82. I. 
Irodalomtörténeti Közlemények. L. 2 
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annyira, hogy élni is ott kívánt : tatarozott szándéka volt vég
képen Erdélybe költözni, állandóan Erdélyben lakni és élni. 
Mikor még jóformán nem is látta Erdélyt, még vőlegény ko
rában, de házassága küszöbén már ezt írja Júliához: 

Napkeletről messzebb napkeletre 
Jösz velem, hogy mulathass kedvedre. 
Oda viszlek, szép Erdélyországba... 

(Azokon a szép kék hegyeken túl) 
És amikor már végig száguldottá Erdély völgyeit és hegyeit, 
halála előtt két nappal megint ezt írta Marosvásárhelyről 
Tordán hagyott feleségének: «.. .Csíkszeredának és Kézdi-
vásárhelynek gyönyörű vidéke van ; Sepsiszentgyörgyé talán 
még szebb. Majd körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt 
utazzuk be Háromszéket, mint fészket rakni akaró fecskék.» 

A többit tudjuk: az Erdélyben élés, az állandó fészek
rakás Erdélyben nem, csak a villanásszerű halál, az örökös 
földi hajlék adatott meg neki a Küküllő partján, a segesvári 
csatatér ismeretlen sírgödrében. 

Hol a támadó pontja, mi az eredete és magyarázata ennek 
az erős Erdély-szeretetnek ? Mi a gyökere és alapja ennek az 
egy egész életre eltökélt, halálig és halálba sodró rendkívüli 
vágynak a mindig szép, de már akkor is és régóta szegény 
Erdély i r án t? Miért vágyott Erdélybe, mit keresett és remélt 
feltalálni Erdélyben? 

Mert talán senki előtt nem kétséges, hogy ilyen fel-fel 
osapó vágy, ilyen szenvedéllyé erősödő, életre-halálra össze
forrott szeretet holmi nyugalmas természet-szemléletből, puszta 
turista-kandiságból nem származik, nem szokott kinőni és 
mint valami igézet, ágy elhatalmasodni. Nem, ilyesmire na
gyon mélyről jövő komoly és döntő okok sodornak mindnyá
junkat. Vágyainknak, Petőfi vágyának is, az alapja mindig 
valami hiányérzet, nélkülözés. A maga megélhetésében aka
dályra bukkant, megszorult En szükségében kényszerűen és 
legott keresi azt, ami a hiányérzetet megszünteti, az akadályt 
olhárítja. Az erre alkalmas tá rgyat kívánjuk, szeretjük, mint 
becses, értékes dolgot, életfeltételünket. Minél égetőbb a hiány, 
minél veszedelmesebb az akadály, s minél alkalmasabbnak 
látom a tárgyat a hiány pótlására, annál jobban szeretem azt, 
annál mohóbban kívánom bírni. Esetleg életre-halálra is, 
ha életem-halálom forog kockán. 

Petőfi igézetszerű Erdély-szeretete is a lélek mélyéből 
fakadt. Erdély az ő számára mindig valami tátongó életsza
kadékból való menekvést, mindig valami életbevágó hiánynak 
és személyes létét bántó szükségnek egyedül lehetséges végét 
és megszüntetőjét jelentette. 

Igazolásul vegyük sorra erdélyi útjait. 
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2. 
Említettem, hogy először 1847 októberében, viszonylag 

Ikésőn jutot t el a tulajdonképeni Erdélybe, Kolozsvárra. De Er
dély képe már évekkel előbb felmerült lelki szeme előtt. Már 
előbb és többször is vágyott Erdélybe. Először 1843-ban, abban 
az évben, amelyik szenvedéseinek és nyomorúságának a poharát 
csordultig telítette. Az otthonból, a melegen védő szülői gond
viselésből kiszakadt húsz éves ifjút végighajtotta ez évben a 
megélhetésnek, a betevő falatnak gondja és a pályakeresés nyug
talansága Kecskemét, Pest, Pápa, Pozsony, Gödöllő stb. utcáin. 
Irogat verseket, de abból nem lehet megélni. Kenyérkérdésből, 
de művészi becsvágyból is minden áron színész akar lenni. 
Próbálkozik i t t is, ott is, de sehol sincs szerencséje. Minduntalan 
munkanélküli s mint ilyen, a betevő falatért vállal bármi fog
lalkozást: fordít fércműveket, másol regényt s írja ő is az 
-Országgyűlési tudósításokat. Mindhiába, bolygó lába mindenütt 
száz tövisre hág. Csak egy barátja, egy jóakaró tanácsadója 
van ez időben: a nagytekintélyű Bajza, a szigorú krit ikus. 
Bajza mértékes dalok írására buzdítja. Követi is a tanácsot 
(Távolból), de úgy érzi, aligha sikerrel. És minden kudarc, 
nyomor és egyedüliség dacára volt hite. Hitte rendületlenül, 
hogy van jövője. Pestet odahagyja azzal a szándékkal — 
s ezt Bajzának, mikor tőle elköszönt, ki is jelentette •— hogy 
megy szerencsét próbálni, színésznek Erdélybe. 

Erdélybe? De hát hogyan, minő képzetek alapján bukkant 
föl előtte Erdé ly? Mit tudhatott Petőfi Erdélyről? Iskolai 
tanulmányaiból nem sokat. Az akkori iskolai földrajz- és törté
nelemtanítás hamar, néhány tény felsorolásszerű lakonikus 
megnevezésével általában is befejezte honismertető feladatát. 
Erdélyét Magyarországon annál inkább, mert hiszen Erdély 
nem Magyarország, nem tartozott Magyarországhoz ; az Erdélyi 
nagyfejedelemség a hivatalos felfogás és a fennálló közjog 
szerint más, külön ország volt, ő felségének külön Örökös tar
tománya, egyik a sok között. Az élő magyar történeti hagyo
mány azonban, amelyet főként Pápán szívott magába, és olvas
mányai bőven, bár nem mindig szabatosan, pótolták az iskolai 
tanítás hiányait. Idevágó olvasmányait illetőleg különösen 
három olyan író műveire gondolhatunk, akiket mindig szeretett 
és szívesen olvasott. Az egyik Jósika Miklós, akinek már addig 
több novellája és két nagy regénye, az Abafi és az Utolsó Báthori 
nyújtott ragyogó képeket Erdély érdekes történeti múltjáról. 
A másik Kazinczy Ferenc, akinek Erdély múltjáról és jelenéről 
szóló útilevelei szintén nemrégiben, 1839-ben jelentek meg 
könyvalakban is. És végül — hogy csak legvalószínűbb ol
vasmányát említsem föl — Horváth Mihály, aki 1841-ben az 
ifjúság és 1842-ben a művelt közönség számára adta ki lelkes 
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hangú, szívesen olvasott, hamar népszerűvé vált művét a ma
gyarok történetéről. A mindenütt szépnek mondott távoli kicsi 
Erdélynek szabadabb és magyarabb belső élete, az alkotmányért 
és vallásszabadságért a királlyal vívott harcai, hősi erőfeszítései 
és dicső hősei az ifjú Petőfinek minden ízében romantikára hajló
képzeletét megragadták, vonzották, Míg foglalkozott velük, 
gyönyörködött bennük és lelkesedett irántuk, Erdélynek vala
hogy olyan képe alakult ki benne, amilyennek azt csak a 
monda és a költészet magasztalta: Tündérország az, ahová már 
belépni is boldogság, gyönyörűség. 

Erdélynek ebből a romantikus képéből a mindenáron színészi, 
sikerre \&gyó Petőfi egy reális vonásra eszmélt rá, amelyét 
épen színészkörökben ismertek nagyon jól s emlegettek á l 
landóan: eszébe jutott, hogy a múltban, sőt a jelenben is, az 
erdélyi városok, különösen Kolozsvár, a színészek és a színé
szet számára ha nem is épen Eldorádó, de mindenesetre kívá
natosabb, jobb megélhetést nyújtó, biztosabb erkölcsi sikerrel 
kecsegtető terület, mint bármelyik más vidék vagy város 
közönsége. Csak egyetlen különbséget említek föl : a legkisebb 
erdélyi városban is terem, fedett kőépület szolgált színházul, 
s alig • olvashatni affélét, hogy Erdélyben fészerben vagy 
csűrben kényszerült volna játszani valamely társulat, ami pedig^ 
a Királyhágón inneni városokban oly gyakran fordult elő; 
Mivel Petőfi Magyarországon mindenütt és mindennel próbál
kozott s nemhogy művészi sikert, de még megélhetést sem 
tudott biztosítani magának, valóban nem volt hátra más, mint 
Erdély, megpróbálni a dolgot ott, hol még remélhet. Nagy 
elhagyatottságában és végtelen nyomorában jutot t először 
eszébe Erdély, mint egyetlen még lehetséges, jobbra fordulással 
bíztató menekvés. ; 

Az Erdélybe igyekvő Petőfi Debrecenbe bandukol s az: 
ott működő Komlósy-féle társulatba szeretett volna elszerződni. 
Komlósy ugyanis épen akkor szervezte át társulatát, hogy 
azzal a küszöbön álló téli idényre Kolozsvárra menjen, amire 
szerződés kötelezte. Az alkudozások Komlósy és a kolozsvári 
színházi bizottság között már régóta kedvező mederben folytak, 
míg végre szept. 18-án létrejött a megállapodás. Ep ez időtájt 
érkezett oda Petőfi. Mivel Komlósy ez év első felében Dunántúl 
is játszott, s mivel a Kolozsvárral való alkudozásnak, mint színész
körökben nem kis jelentőségű eseménynek, a híre elterjedt,. 
a színészkedő Petőfi is talán már Dunántúl vagy Pesten 
hallhatta, de most útközben bizonyosságként megtudta, hogy 
Komlósy és- társulata Kolozsvárra fog menni. Ezért vette útját 
Debrecennek s oda érve, ezért vetett még hevesebb lobbanást 
titkos reménye, hogy Kolozsvárra mehet, s ott végre talán 
jobb időket fog látni, s elkezdődnek színpadi dicsőségének. 
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ás a napjai. Megérkezése után természetesen a színházhoz néz be, 
hol ismerősökkel találkozik- Ezek ottlétét tudtára adják Kom-
lósynak. Es Komlósy, írja Petőfi az Orlay Petrich Somához 
írt levélben, se szó, se beszéd, ott marasztotta, «noha ez nem 
volt szándékom.-» Rögtön meg is okolja ottmaradását: «Innen 
egy hét múlva Váradra megyünk s onnan november elejére 
Kolozsvárra.»1 A jómódú rokonhoz írt levélről azonban a szé
pítő mázat le kell hámoznunk. A valóság az, hogy Petőfi 
nem így, nem mint valami híres színész, akik után az igaz
gatók csak úgy kapkodnak, került a Komlósy társulatának 
kötelékébe, hanem színész-ismerősei, kivált az épen ott vendég
szereplő Fánesy Lajos ajánlatára és közbenjárására állt vele 
szóba Komlósy. A sanyarú helyzetben levő Petőfi örömmel 
állt rá az elébe te t t feltételekre. Hiszen épen az volt a szíve 
vágya : kenyérhez jutni, Erdélybe menni, dicsőséget aratni. 
Es valóban ugyanezt a dolgot maga Petőfi utóbb, november 
végén, sokkal szerényebb hangon és valószínűen írta meg — 
persze nem az ifjú és művész rokonnak, hanem egyetlen jóakaró 
barátjának, a nagytekintélyű Bajzának. «Komlósy meglehe
tősen fogada — írja — s igy egy hetet tölték Debrecenben 
már mintegy tagja a társaságnak. Ekkor (t. i. egy hét multán) 
ismét magához szólíta velem körülményesebben értekezendő. 
De már akkor nagy meglepetésemre más nótát fútt s többek 
közt azt is kijelenté, hogy Kolozsvárt énekelnem is keilend 
az operákban. Ez különösen nem tetszett nekem s amint tőle 
távoztam, egy kis társaság igazgatójával találkozám. Ez hit t 
magához s jó szerepeket, jó fizetést igért. Ennél fogva — de 
leginkább azért mert pénzem elfogyott s tovább nem utaz
hattam — hozzá állék. Diószegre m e n é n k . . . . s i t t játszánk 
néhány hétig. Innen Székelyhidra. . . E hónap 24-én felbom
lott társaságunk. Ennélfogva nem volt mást tennem, mint Deb
recenbe jönnöm vissza s nem csupán azon okból, mert társa
ságunk szétoszlott, de mert beteg vagyok s betegségem napról 
napra t e rhesü l . . . » 2 

Ekkor és így maradt el először Petőfi erdélyi útja. Nagy 
nélkülözések és szenvedések idején jelent meg először Erdély 
képe bíztató, de hirtelen szétfoszló szivárványként Petőfi vá
gyainak, tapogatózásainak látóhatárán. A sóvárgott kép eltűnt, 
a jelenés szétfoszlott. Testileg betegen és nyomorogva, lelkileg 
csalódottan vánszorog vissza Debrecenbe, hogy ott töltse azt a 
hírhedt telet, megérje az Erdélyben való fellendülés helyett 
pályájának további süllyedését, kétségbeeséssel határos leg
mélyebb pontját. 

-̂Levele Orlay Petrich Somához 1843 okt. elejéről. L. Petőfi Sándor 
müvei (Havas), VI. k. 116 1. 

*U. o. 103-104 1. 
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3. 
Másodszor három év múlva, 1846 nyarán, tűzte ki célul 

Petőfi az Erdélybe utazást, kigyógyulva a sötét 1845-ös esz
tendő keserű csalódásaiból. 

Nagyon jellemző az Erdély felé útrakelt Petőfi lelki 
állapotára a Csalogányok és pacsirták c. költeménye, amelyet 
elindulása után útközben, már a hevesi rónán is áthaladva, 
Szatmáron írt. A keserűség foszlányainak és a gyógyulásnak 
chiaroscurója. Az alapindíték, a tárgyi valóság ebben is még 
a régi: az emberiség sinlödik, a föld egy nagy betegház.. 
De a költő tekintete egészen a jövőre szegződik, megzsen
dült akarata a jövő felé fordul: 

.. .lm a bajnak közepette 
Fiait az ég el nem feledte, 
Megszána minket nagy fájdalmainkban, 
Orvost küld hozzánk, és ez útban is van, 
Ea már maholnap meg is érkezik, 
Midőn hóhérmk észre sem veszik. — 
Tied minden dal, minden hang, 
Melyet kezembe ád a lant, 
Te lelkesítesz engemet, 
Te néked osztom én könyüimet, 
Én téged köszöntelek, 
Te, a beteg 
Emberiségnek orvosa, jövendő. 

Már vége felé jár az éjszaka, 
A hajnal közeleg: 
Most a világnak 
Nem csalogányok, 
Hanem pacsirták kellenek. 

Egész lénye bizalom, lendület, elszánt akarat. A pesszimiz
musból gyógyuló és a beteg emberiséggel már szövetségre lépett 
költő-apostol megy és közeledik most Erdély felé s keres ott 
talán ösztönösen, de inkább tudatos sejtelemmel, valami döntő 
élményt, csak egy talpalatnyi helyet, hogy lábát megvetve,, 
nagy dolgokat vigyen végbe. Avagy talán épen azt az oltárt 
kereste már most Erdélyben, amely körül szent szolgálatát 
végezve, egykor el fog égni? Most nem, de nem sokára 
megtalá l ja . . . 

Hogy ilyen okok, a politikai gondolat forrongása és 
érlelődő sodra késztették Petőfit erdélyi útjára, azt a kísérő 
körülmények bizonyítják. Uti terve köztudomású volt. Szatmár-
megyei barátainak — Pap Endre, Riskó Ignác — meghívását 
azzal a kijelentéssel fogadta el, hogy tőlük tovább megy 
Erdélybe. Ezt mindenki tudta, elmondta maga a költő Szat
máron s már előbb Pesten is. Híre belekerült az egykori 
sajtóba is. A Pesti Divatlap szept. 19-én közli az erdélyi hírlapok 
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nyomán, hogy az erdélyi országgyűlés küszöbön álló megnyi
tására „Pestről is többen készülnek . . . Obernyik és Petőfi 
már több idő óta Szatmárba s onnan az erdélyi országgyűlésre 
utaztak." 

Miért, mivel keltett maga iránt ez az erdélyi országgyűlés 
olyan feltűnő és vonzó érdeklődést, hogy több magyarországi 
íróval együtt Petőfi is vágyott tárgyalásain megjelenni, tanács
kozásainak szem- és fültanúja lenni ? Azért, mert a reformpárti 
ellenzék döntő csatára készült a kormány és a vele tar tó 
maradiak ellen. A régóta sürgetett örökváltságnak és a sokat 
vitatott úrbériségnek törvényes rendezése lett volna feladata, 
olyan kérdések, amelyek Petőfi lelkületét, bár eddig gya
korlati, napi politikával nem foglalkozott, már régóta feszült
ségben tartották. Izgatottan nézett a reformok sorsa elé a kö
zönség nemcsak egész Erdélyben, de Magyarországon is. Csak 
természetes, hogy a népnek szabadságot sürgető és a szolgaságot 
gyűlölve ostorozó Petőfi személyesen és közvetlenül is lá tni 
akarta, mint dönt az erdélyi országgyűlés a maga helotáinak 
jövendője felett. Ezért indult és igyekezett Erdélybe, Kolozsvárra. 

Szándékáról Erdély is tudott. Es várta is az oltár az 
apostolt, Erdély Petőfit. 

Október 31-én az Életképekben Medgyes Lajos, dézsi ref. 
pap és már jó nevű fiatal költő, nyii t levelet intéz az Erdélybe 
készülődő Petőfihez. Utal arra, hogy a mai költőnek, első 
sorban Petőfinek, kötelessége és hivatása leszállani a néphez, 
amely Csokonai halálával költő nélkül maradt, de figyelmez
teti Petőfit, hogy Erdélyország lakosainak, szokásainak és 
szellemének megismerésére Kolozsvár felkeresése nem elégséges. 
„Kolozsvárt az országgyűlésen központosítva lelended a hon értelmiségét: 
télire ott gyűl össze mindenfelöl a tehetősebb urirend, férfiak és hölgyek. 
Alkalmad lesz hallani e hon szónokait, ellesni a lelkesedést, mely előadások 
alatt elragadja őket, ellesni a modort és hangulatot, mely beszédeiket jellemzi: 
alkalmad lesz a társalgási körökkel s azoknak szellemeivel megismerkedni, 
s így a nemzet lelkét egy pontból birhatod . . . 

Azonban mondanom kell: hogy célod ezáltal még teljesen elérve nem 
lesz. Nevesebb szónokaink ugyanis idegen iskolák szerint képezték ki magokat, 
s a felsőbb társalgási körökben a külföld vak utánzásának még némi fosz
lányai máig is fenállanak . . — Tiszta, szeplőtlen magyarságot egyedül a 
Székelyföldön s jelesen Maros s Udvarhelyszéken fogsz találni. És ezeket 
a helyeket meg nem járnod, nem szabad . . El kell lesned a népet vallásos 
szertartásainál, házi körében, lakomái alatt, táncvigalmai között, hogy lássad 
a valódi buzgóságot, erezzed a nemes nyütkeblüséget, meggyőződjél a sze
rény módosságról, el légy ragadtatva az önérzet-szülte büszkeségtől, s 
mindenek fölött meglepethessél a szemérmes önalkalmazás által fi- és nőnem 
ellenében. Meg kell tekintened, mily élénkké, mily vidámmá teszi ezt a 
népet a szabadság, melyet élvez : mekkora benne a tényező, a munkásság j 
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és fájdalmaiban mint nem látszik az elcsüggedés. Még könnyezéseiben is 
van a székelynek valami büszke rátartása, úgy, bogy sorsán nem lehet 
szánakoznunk, de fel vagyunk biva abban részt venni. S mekkora a hűség, 
a becsületérzés, a kegyeleti hajlam e nemzetben ! S milyen mély kedélyű ! 
S mennyire találékony, s minő eredeti! 

Itt, egyedül itt fogod Erdélyben a te költői lelked legtöbb 3 legsiker-
dusabb éleményét találni." 

Az Erdélybe utazás azonban, bár már Királyhágón innen 
és túl is beszéltek róla, most sem valósult meg, Petőfi nem 
jutot t el a Székelyföldre, még Kolozsvárra, sőt Erdélybe se, 
csak épen Erdélyország széléig, a határig. Közbe jött ugyanis 
szept. 8., a Júliával való ismeretség és a nyomában támadt 
szerelem, úgyhogy Petőfi — bár még jó ideig, nov. H- ig utazgat 
és turistáskodik — a vidékről, ahol Júl ia lakott, messzire el 
nem távozott. Es bár még okt. 28-án is fogadkozik: „Valami 
egy hét múlva megyek innen Kolozsvárra,"1 Júl ia már jó egy 
hónappal előbb, szept. 22-én tudja és meg is írja Térey Mari
nak, hogy Petőfi lemondott tervéről JVJ áram árosba s Erdélybe 
utazni. Szerelme tartot ta vissza, ez volt főoka útja félbemarad 
dásának. Hozzájárult az is, hogy közben az erdélyi ország
gyűlést, amely Petőfinek is, mint a többi Erdélybe indult írónak 
végcélja volt, pár heti tanácskozás után nagy hirtelen három 
hónapra elnapolták. 

Lába tehát most sem lépett át Erdély földjére, csak szeme 
látta a távolból, át-áttekingetve a határról, a szomszédos Par t i -
umból. Mert hasztalan mondja a költő Várady Antalnak, hogy 
Koltó, ahonnan levelét írja, Erdélyben van, Kővárvidékén, Nagy
bányától egy órányira : csak ez utóbbi igaz, az előbbi nem. Koltó 
nem Erdély, hanem Szatmár megye. Es Kővár vidéke, a Partium 
egy része sem tartozott akkor Erdélyhez. Ezért aztán nem 
szabatos sem a Pest i Hirlap (1846. 756. sz., 354.1.), sem az Élet
képek (1846. 22. sz., 698.1.) híradása novemberben, hogy Petőfi 
erdélyországi utazásából Pestre visszatért. Petőfi ekkor még csak 
a Partiumban fordult meg, a tulajdonképeni Erdélyben nem. 

A költőnek eddig egyvonalú, csak a politikai gondolat 
erjedésétől izgatott egyénisége a Júliával való megismerkedés 
következtében már Erdély határánál hirtelen megoszlik, az 
ember és a polgár kettős, párhuzamos irányában elkülönül. 
A politikai gondolat érlelődésébe beleékelődik egy még hatal
masabb, hevével egyelőre és egyideig mindent elborító élmény, 
a szerelem. Míg ez a szerelem nem ju t dűlőre, addig — kivált 
eleinte hónapokon át — a szerelem lesz és marad költészetének 
vezérszólama. Hosszú ideig alig egy pár költeményt ír olyant, 
amelyik közvetlenül vagy közvetve nem Júliáról szól. De ír 
ilyent is. 

1 Levele Váradi Antalhoz. Havas. i. m. 155. 1. 
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Most is és i t t is, á Júlia-szerelem kirobbanása idején, a 
a Partiumban is fellángolt költő-apostoli elhivatottságának 
érzése egy olyan politikai élmény hatására, amelyet minden 
ízében erdélyinek mondhatunk, mert az akkori Erdélynek egy 
másik, de szintén égetőnek érzett problémáját foglalta magában. 
Az unió ez, a két magyar haza egyesítésének problémája. 
Erről is évek, sőt egy félszázad óta folyt a vita országszerte 
a Királyhágó mindkét oldalán, országgyűléseken és a közélet 
«gyéb terein, sőt magános, társadalmi összejöveteleken is, a 
kormány és ellenzék, magyarok, románok és szászok körében 
egyaránt. A Partium pedig — ez a sajátos, részben és majd 

i Magyarországhoz, majd Erdélyhez, de véglegesen és teljesen 
egyikhez sem csatolt terület — minden esetre az a hely, hol 
az unióról a legtöbbet tárgyaltak és beszéltek. It t , Kővárvidé
kén, Koltón, ahova több napra mint gróf Teleki Sándor hívott 
vendége és barátja látogatott el Szatmárról, minden óra és az 
életnek minden köznapi vonatkozása közvetlenül és nyugtot 
nem hagyva emlékeztette Petőfit arra, ami eddig benne csak 
tudat alatt, homályosan lappangott, hogy micsoda őrlőén tra
gikus történeti valóságot jelent a könnyedén, sőt olykor hety
kén, de széltiben használt szállóige: két magyar haza.1 Azt 
már az év elején látja, hogy Isten csodája, hogy még áll hazánk, 
hogy Mohácstól még most is vórzünk Ausztria és az uralkodó 
család miatt. De a jelen viszonyokat, a magyarság fejlődését 
leginkább akadályozó konkrétumot, Erdély és Magyarország 
külön államiságát és e helyzet nyomorúságos következményeit, 
csak i t t és ekkor tapasztalta közvetlenül, lépten-nyomon, i t t 
ismerte fel teljes tudatossággal és a maga megrendítően nyers 
valóságában. Es ami benne eddig csak titkon forrt, azt most 
tigrisharaggal, túlkiáltva az égiháborút, mint vulkán az égő 
köveket, kiröpíti: ördög súgta, hogy kettészakadjunk s 
e miatt ronggyá váljunk, mit sárba dobott, lábbal tiport a szá
zadok viharja. Erdélyien c. költeménye ez — ennél lesujtóhb, 
de igazságosabb ítéletet a XVI. sz. megoszló, pártoskodó magyar
jára még nem mondottak. De nem lelkesítöbb, biztatóbb szózatot 
sem — az unió megvalósítása érdekében. A költemény hangja, 
menete, formája méltó a tárgyhoz. Petőfi legszebb, legművészibb 
tárgyú költeményei közé tartozik, noha a feljegyzések és emlé
kezések szerint a költemény rögtönzés Teleki Sándor unszo
lására egy, az ő koltói kastélyában megtartott politikai tanács
kozást befejező lakomán, amelyen a vidék számos román vezető 
férfia is részt vett, s a magyarokkal együtt lelkesedett 
Petőfi költeményén és az unióért. Teleki szerint a rögtönzöt-

1 Petőfinél is (Levél színész barátomhoz, 1844.): 
És kürtölendik bámult nagy nevét 
A két hazának minden ajkai. 
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ten előadott szöveg még elragadóbb, fenségesebb volt, mint 
ahogy a költő azt utóbb, a lakoma végén tollba mondta Haray 
Viktornak, aki néhány nap múlva Dézsen is előadta egy hasonló 
természetű összejövetelen. Az egész költemény úgy is mint 
személyes élményen alapuló lírai történetszemlélet, de úgy is 
mint a közvetlen jövőt megvillantó politikai gondolat annyira 
erdélyi ízű és jellegű, mintha szerzője csakugyan Erdélyben, 
Kolozsvárt írta volna, nem pedig Koltón, Erdélyen kívül. 
1846-ból más erdélyi tárgyú költeménye nincs. De az Erdélybení 
követő többi politikai irányú költeményében, mint a Véres 
napokról álmodom, A magyar nemzet, Nem ért engem a világ, 
Halhatatlan lélek, A gyüldei ifjakhoz, Egy gondolat bánt engemet 
c. költemények és a Szabadság, szerelem jelszó elszánt és hatá
rozott erélyében ott van az Erdélyre gondolás haragja és 
vulkáni tüze egyaránt. Ott is marad továbbra is, mind halálig*. 

í gy érlelődik és fejlődik a politikai gondolat a Júliáért 
folytatott szerelmi hullámzások közepett is. Az erdélyi pro
bléma, Erdély sorsa, politikai gondolkozásának, nemz et-apostoli 
^törekvéseinek azonnal egyik legtartalmasabb alkotó elemévé^ 
eghőbben és állandóan óhajtott gyakorlati céljává vált. Nem 

a helyszínén, csak kívül, a határ mellett találkozott az erdélyi 
problémával, de a probléma a maga tragikus súlyával így m 
csordultig telítette a költő cselekvő ösztönét s teljesen átjárta 
és táplálta konkrétumot kereső, érlelődő politikai gondolkozását^ 
Fizikailag nem, de eszmeileg már megjárta Petőfi Erdélyt 
s egyesült is vele. Maga Petőfi 'Urházy Györgyhöz írt leve
lében (Koltó, 1846 nov.) így számol be ekkori erdélyi útjának 
meghiúsulásáról: „Már megindultam Erdélybe, s megint csak 
vissza kellett fordulnom. S ez most harmadszor történt velem 
életemben. Fatum. De a jövő nyarat végig Erdélyben töltöm : 
már akkor bemegyek, ha minden haláron egy . . . . mered is 
elém, azzal ijesztő, hogy belém búvik, ha tovább lépek."1 

E nyilatkozatban a költő harmadik visszafordulást emle
get, holott mi másodiknak mondjuk. Való, hogy Petőfit a 
Júlia szerelem fellobbanása megállította és visszatartotta az 
Erdélybe utazástól. A szerelem miatt lemond Pesten feltett 
határozott szándékáról, vagy legalább is félreteszi, elfelejti. 
Mikor aztán Júliától végre megkapja a bíztató választ, újra 
visszatér eredeti tervéhez, az erdélyi út véghezviteléhez.. 
Az egyéni nyugtalanság alól felszabadult, tehát mehetett tovább 
a politikai gondolat sodrában Erdély felé. Környezete is (Teleki 
és a vidék többi politizáló nemes ura) bizonyára bíztatta. 
De az erdélyi országgyűlés feloszolván, az út most is elmaradt. 
A költő szerint harmadszor, voltaképen azonban másodszor, 
mivel Júlia miatt nem fordult vissza, csak megállott útjában. 

1 Levele Urházyhoz. (Badies Ferenc : Petőfi levelei. Petőfi könyvtár 23. k. 65.1.) 
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A tulajdonképeni Erdély földjére Petőfi először épen egy 
év múlva, 1847 októberében lépett mint fiatal házas, fele
ségével, a Koltón töltött mézeshetek után. Ez egyszer nem 
a mélységből, hanem az emberi boldogság csúcspontjáról köze
ledett Erdély felé. Ez évben is már előbb, május második 
felében, Erdély szomszédságában, a Partiumban és Szatmáron 
tölt el pár hetet. A Nagybánya mellett levő Zelestyéről most 
is áttekint a határon Erdélybe. «A vidék gyönyörű: regényes 
erdős völgy, Erdély tőszomszédságában, Zelestyéről Bánya felé 
a Szamos, azután a Lápos völgyén visz az út. Balra Szinér-
váraljától kezdve magas, meredek zöld bércek, jobbra Erdély 
szelid dombjai s ezeken túl kéklő hegyei. Fölséges.. . A város 
és az egész völgy felett sajátos tiszta kék köd,mintha az ég leeresz
kedett volna a földre. Az ember nem hiszi, hogy nem álmodik . . . » 
írja az Uti levelekben. Olyan szépnek találja Nagybányát és 
vidékét, hogy a következő kívánságot veti pap í r r á : . . . «Azt 
óhajtom, hogy ott haljak meg, ahol születtem, az Alföld rónáin,, 
a Tisza és Dana közt. Vigyék ki holttestemet messze, messze 
a világ zajától s a puszták közepén temessenek el, hol sir-
halmom, bármily alacsony lenne is, a legmagasabb domb a 
végtelen láthatáron, melyet senki meg nem látogat, csak a 
bujdosó parlag kóró, a nyári délibáb és az ősz vándormadarai. 
De ha nem az Alföldön halok meg, ha hegyek között kell 
meghalnom, úgy leginkább óhajtom, hogy i t t temessenek el. 
Nagybánya regényes völgyében.»1 Jellemző és külön meg
jegyzésre érdemes, hogy amit a magyar festők csak a XIX. 
sz. végén fedeztek fel, t. i. Nagybányának és vidékének a 
szépségét, azt a költő Petőfi —• nem hiába volt a természetnek 
csodálatos megértője és rajongója — jó félszázaddal előbb« 
észrevette. Július közepétől esküvője napjáig megint heteket 
tölt e vidéken. 

Mikor aztán elérte, mit ember elérhet, s keble csórd altig 
telt boldogsággal, az esküvő után vége lett az ide-oda baran
golásnak. Feleségével Költ óra vonulnak el s ott maradnak 
okt. 19-ig. Okt. 19-én Koltóról kiindulva 20-án Dézsre érkeznek, 
másnap okt. 21-én csütörtökön estére Kolozsvárra, hol a 
Biasini-szállóban laktak, amint azt az épület falába illesztett 
márványtábla ma is hirdeti.2 

Első erdélyi útjának Koltó—kolozsvári útszakaszáról Pető
finek különösebb megjegyzése nincs. Dézsről és Szamosújvárról, 
az örmények Jeruzsáleméről annyit mond: csinos két város. 

1 Uti levelek. V. levél. Havas i. m. V. k. 363—64. 1. 2 Az utcát, amelyben a Biasini-szálló van, utóbb tiszteletére Petőfi-
utcának nevezte el Kolozsvár városa. Az utca neve más 1919 óta, a már
ványtáblát is levették 1938-ban, de azóta visszakerült belyére. 
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A vidék nagy részben unalmas, egyforma, de van egy fölséges 
kilátás, amelyért magáért is érdemes ez utat megtenni. Ez a 
JNyirestető, Kővár vidéke és Belsőszolnok megye határán. 
Kolozsvár környékén sem vétette észre a költővel semmi, hogy 
egy ország fővárosához közeledett. Kolozsvár külvárosának, az 
ú. n. flóstátnak apró paraszt házairól s az utcák feneketlen 
sártengeréről azt gondolta, hogy Debrecenbe érkezik. De ahogy 
berobogtak a Magyar kapun át a belvárosba, megváltozott à 
világ. Nagyot lélekzett örömében, hogy Istennek hála, csalódott. 
Gyönyörrel szemlélte a kicsiny, de élénk és kedélyesen tarka 
Kolozsvár utcáit. Reggelre kelve bejárta a várost, megnézte 
Mátyás király szülőházát és a város környékét. Közben, főleg 
Urházy és Szilágyi Sándor, köztudomásra hozták, hogy Petőfi 
i t t van, s ez alkalmat adott, amint a konzervatív Múlt és 
Jelen írta,3 egy nagyobb «progresszista» ünnepélyre. Szombaton 
az ifjúság fáklyás zenével tisztelte meg, ez alkalommal a már 
említett Haray Viktor üdvözölte. Petőfi a nem várt megtisz
teltetést örömmel fogadta s azzal a kívánsággal köszönte meg: 
vajha minél előbb a két testvérhon egyesülésével mint ennek 
is polgára, úgy jöhetne megint ide. Utána lakomával ünne
pelték, amelyen több országgyűlési tag is jelen volt. A lakomán 
Berzenczey László marosszéki követ köszöntötte fel Petőfit. 
Válaszul Dalaim c. költeményét szavalta el. Okt. 24-én reggel 
«vendégünk áldásunk kíséretében Pest felé távozott» — írta äz 
Erdélyi Hiradó, (1847. okt. 28. sz.) 

Ennek az első erdélyi utazásnak irodalmi emléke az Uti 
levétele két utolsó darabja és két költemény. Egyik a már 
említett Ez már aztán az élet, (keletkezési helye Dézs) a 
másik a Kolozsvárt í r t El innét, el e városból c. Egyik sem 
tartozik Petőfi legművészibb versei közé. Az első, láttuk, 
alapjában véve derült tájszemlélet, a boldog vidám turista 
gyönyörködése a látott vidék szépségeiben, tarka változatos
ságában. Az ember derűs hangulatába azonban bele-bele nyi-
lallik a polgár, a költő komor, keserű elégedetlensége : a városok 
harangja drámákat mond, a sötét, nagy kastélyok eltaszítják, 
a kis kunyhók barátként üdvözlik. Ezek és az utolsó előtti 
versszak szavai : 

Előre, csak előre, 
Nagy messze még a cél ; 
Tovább, tovább mindegyre, 
Gyorsan, miként a szél... 

jellemzően sejtetik lelkének nyugtalanságát, honfiúi elégedet
lenségét: az ember boldog, de a költő-apostol tehetetlenül és 
tétlenül szenved, nagyon szenved. Szívét gondok emésztik, a 
hazafi gondjai; fején villámok futnak át. a véres jövendő 

8 Múlt és Jeíen 1847. okt. 28. 
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villámai; fájdalma a hazáért és fogadalma, amelyet a mézes
hetek több versében, de külösen az Elértem, amit ember érhet 
el címűben, oly megrendítő erővel hangoztatott, egyáltalán 
nincs feledve. Mindez tiszta művészet, harmonikus formaadás. 
Méltó Petőfihez. De a két utolsó befejező sor fanj^arsága, hogy 
így utazni 

Mi kéj 1 mint dagad keblem ! 
S erszényem mint lapul ! — 

a két művészi egységbe összeforrt hangulati elemből kizökkent. 
Egy heineiesen szellemkedő ötlet, egy majdnem cinikus for
dulat kedvéért feláldozta a költeménynek mint egésznek a 
szépségét és értékét! 

Az El innét, el e városból címűben is van valami, ami 
kielégítetlenül hagy, aminek nincs elegendő súlya. Ez a köl
teményt át és egybefonó hangulat megokolása. Egykor vágyott 
— úgymond —- e városba, Kolozsvárra. Most, hogy látta, 
vágya az : el innét, gyorsan, hamarjába. Oka és magyarázata : 
hogy a megszokás, a további i t t időzés prózai keze le ne tépje 
szeméről azt a rózsafátyolt, amelyen keresztül most e várost 
tündérképbe elmerülve nézi. Ez a megokolás kicsinyes, mester
kélt. Ha igaz az, amit tapasztalt, amit e két nap alatt rózsa-
fátyolon keresztül látott, hogy t. i. Kolozsvár házain kép
viselve van minden eltűnt század, hogy maga a város történet
könyv, utcái, kövei nagy dolgokról beszélnek, hogy árad i t t 
a magyar szó : akkor nem megokolt az a félelme, hogy a több 
tapasztalat és hosszabb ott időzés mindezt, hiú káprázatnak, 
üres látszatnak fogja találni. Tudjuk, értjük a költő elégedet
lenségét, fájdalmas nyugtalanságát, de valahogy erőltetett 
a megszokás prózai kezétől való félelem emlegetése. 

Kétségtelen azonban, hogy e költeményben nem az esz
tétikum, hanem a politikum a fődolog, a jelentőséget megszabó 
alkotó elem, s a költemény tárgyi alapja a Kolozsvárt eláradó 
magyar történelmi hagyomány, az élő szellemi élet és az 
akkori elevenen pezsgő közgondolkozás, amely egész Erdély 
magyarságának a törekvéseit is magába foglalta. Ezt, ilyen 
magyar életet, ilyen közszellemet kívánt és akart Petőfi az 
egész magyarság körében. Ezt nem találta, nem tapasztalta 
seholsem. Hogy végre Kolozsvárt, Erdélyben föltalálta, egy
részt boldog megnyugvás és megelégedés hatotta át, másrészt 
intelem önmagához és bíztatás : tovább, előre a nemzet-apostoli 
úton. Petőfi boldogan ismerte fel Erdélyben*és Kolozsvárt,, 
hogy az ő szabadságeszménye nem pusztán elgondolt elmélet, 
hanem immár duzzadó valóság, s feszíti a lelkeket, sokkal 
kézzelfoghatóbban, mint ahogy talán eddig képzelte. És ez a 
tapasztalat, ha egyáltalán lehetséges és szükséges volt, Petőfit 
még jobban megerősítette a maga szabadságeszményének. 
helyességében, jogosságában és életrevalóságában. 
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Erdélynek csak kicsiny részét, Koltótól kiindulva a 
Ny ires-Szamosúj vár - Dézs - Kolozsvár - Bánfihuny ad - Király hágó 
vonalat utazta be ekkor Petőfi. De amit e rövid útvonalon, 
s főleg Kolozsvárt látott, az nemcsak turisztikailag elégítette 
ki, hanem szabadságeszméjét, Erdély történeti hivatásáról 
alkotott véleményét és az unió halaszthatatlanul szükséges 
voltának az érzését is nagyon, szinte meglepetésszerűleg erő
sítette, fokozta. Első erdélyi útjának eredménye és vége épen 
nem csalódás, hanem gazdag kielégülés, meglepő jutalom: egy 
szabadabb és magyarabb nemzeti életnek mint történelmi 
adottságnak, jelen való törekvésnek és megvalósítható feladat
nak a zavartalan élvezete. «Két napot töltöttem Kolozsvárt, 
de fölér félesztendővel, olyan gyönyörű két nap volt» — mondja 
maga az Uti leveleiben (XXI. levél. Havas i. m. 809.1.). Eddig csak 
a távolból sóvárogta és szerette Erdélyt, most közvetlenül 
megcsodálta és szívébe zárta. Erdély sorsa, gondolatvilágának, 
szabadságeszményének még integránsabb elemévé, valósággal 
szívügyévé vált. 

KRISTÓF GYÖRGY. 


