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DIENES ANDRÁS 

PETŐFI VERSÉNEK PARAFRÁZISA EGY REGENSBLRGI PÉLDATÁRBAN 

Válasz Kunszery Gyulának a Vigília 1958. áprilisi számában megjelent cikkére 

Érdeklődéssel olvastam Kunszery Gyula érdekes naplójegyzetét a Vigília áprilisi 
számában. Kunszery egy 1880-ban, Regensburgban megjelent katolikus prédikációs gyűjte
mény „Doch noch ein Fünklein Gutes" című paraboláját ismerteti; a szerző cikke elején 
igen elfogadhatóan közli velünk, hegy a példázat írója nyilván ismerte Petőfi Falu végén 
kurta kocsma című versét s ötletét ebből merítette, míg a cikk végén meglep bennünket azzal 
a feltételezéssel — hangsúlyozom, nem állítással •— hogy a példázat középpontjában álló 
kocsmai jelenet, melyet állítólag Pyrker László, későbbi egri érsek élt át Lilienfeld felé utazva 
és mondott volna el 1807-ben, Titnizben, egy prédikációja alkalmával, — mégis eljuthatott 
Petőfihez s ez ösztönözhette a költőt verse megírására. 

Többször írtam a híres vers körül keletkezett legendákról és Kunszery is alighanem 
erre gondolva jegyzi meg cikkében, hogy egyesek a vers ihletőjeként egy szamosparti kocsmát 
is „felfedezni véltek". Ez a Szatmár megyei Matolcson volt egykori kurtakocsma, amelynek 
legendáit összegyűjtöttem, de világosan megmondtam, hogy ezek — legendák. A matolcsi 
nép emlékezései tehát semmi esetre sem foghatók fel verskeletkezés-történeti adatoknak : 
ezek Petőfi-mondák. De annyi tény, hogy a költő 1847 nyarán ezen a vidéken járt, a Szamos 
mentén, Szatmárban, a versét itt írta, nagyon valószínű, hogy a motívumhoz itt jutott. Soha
sem állítottam, hogy erre éppen a matolcsi kurtakocsmára volt szüksége, ismerjük Matolcs 
vitapartnereit — a szatmári Berencét, Fülpösdarócot, magát Szatmárnémeti városát, ahol 
a Ne éh-féle kocsmát tartották a vers ihletőjének •— de éppen így lehetett az ébresztő egy 
szatmári paraszti monda, egyszerű elbeszélés, vagy anekdota is. Hogy azonban az ébresztő-
Lilienfeld volt, — illetve Kunszery feltételezése szerint a Lilienfe'ld felé vezető „útnak magyar
országi szakasza", — annak ellene mondok. 

Elismerném ennek a feltételezésnek a jogosságát, ha Pyrker .prédikációjának tartalma 
a vers keletkezése és Pyrker halála •— 1847 — előtt látott volna napvilágot. A példatár azonban 
1880-ban jelent meg, így bizonyosnak látszik, hogy éppen fordítva áll a dolog : nem Petőfi 
merített Pyrker példázatából, hanem a regenshurgi példatár merített Petőfiből, — elhallgatva 
a költő nevét, helyébe Pyrkert téve. A verset ekkor már ismerték a német nyelvterületeken, 
Neugebauer, Opitz, Teniers, Kertbeny fordításai már megjelentek. Kunszery — elismerem, 
amennyire merész, annyira szellemes — vélekedése, hogy Petőfi az érseki iroda egyik alkal
mazottjától, a rokonszenves Tarkányi Bélától hallhatta Egerben, 1844-ben Pyrker érsek 
kocsmai történetét, azért nem fogadható el, mert az a tény,* hogy Petőfi baráti viszonyban 
volt Tarkanyival, nem tudja előttünk valószínűsíteni, hogy Petőfi Sándor, aki még műfordí
tásaiban is nehezen tűrte a gondolati és kifejezési kötöttséget, •— szinte szolgai alázattal, 
gondolatról gondolatra követett volna egy idegen élményből fakadó elbeszélést. Itt ugyanis 
erről van szó : a Pyrkernek tulajdonított példázat csak sánta parafrázisa Petőfi versének, 
de feltétlenül prózai összefoglalója a Falu végén kurta kocsmá-nak. Nézzük! 

„Az éjszaka közeledik . ..", mondja a költő ; — „Már este volt. . ." , ismétli a regens-
burgi visszhang. „Munkálódik a cimbalmos, •— A legények kurjongatnak" — festi a szamosparti 
csárdajelenetet Petőfi; -— „Verték a cimbalmot és a legények szinte dühödten táncoltak'.' •— 
beszél a német parafrázis. „Kocsmárosné, aranyvirág, — Ide a legjobbik borát, — Vén legyen, 
mint a nagyapám, — És tüzes, mint ifjú babám!" •— szólaltatja meg Petőfi a szamosmenti 
mulató magyart; — „Kocsmárosné, hej, ide a legjobb bort, mely olyan vén, mint öregapám 
volt!" — így nyögdeli a nyomában a példagyűjtemény, híven megpróbálja követni a verset 
öregapánkig, de ifjú babánk tüzességéig nem, azt törli, mint szószékre bizony nem illőt. Most 
jelenik meg az uraság követe : „Ne zúgjatok olyan nagyon, — Azt üzeni az uraság,— Mert 
lefeküdt, alunni vágy," — így a költő ; — „Az uram kéret benneteket, ne lármázzatok olyan 
borzalmasan, mert nem tud elaludni, pedig már késő éjszaka van . . . " — cincog a német 
tollal átírt szolga, ugyanazt mondja amit Petőfi, csak a hangja hasonlít inkább egy regensburgi 
sekrestyéséhez, mint egy szatmári hajdúéhoz. De — érdekes — ő sem jön be a kocsmaajtón, 
a csárda ablakán kocogtat, akárcsak Petőfi uradalmi cselédje. „Ördög bújjék az uradba, — 
Te pedig menj a pokolba! —Húzd rá cigány, csak azért is, — Ha mindjárt az ingemért is!" — 
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így írja a költő, az alföldi kocsmárosfi, aki látott elég boros magyart apja ivóiban. Vajon, 
mit tud ezzel a vad szenvedéllyel csinálni a Der Prediger und Katechet érdemes szerzője? Hát 
ezt: „Menjen a pokolba az urad! — becsapják az ablakot, s egyikük megparancsolja a cigány
nak, hogy a cimbalmot még vidámabban Verje, mint eddig, még ha az ingét is kell odaadnia 
ennek a muzsikának az áraként." 

—• Nem látom értelmét, hogy tovább folytassam ezt az összevetést. Hogyan? — 
Kunszery Gyula, akinek van készsége a kritikai válogatáshoz, s ezt a cikke első részében is 
bizonyította, akinek van érzéke a humorhoz is, nem vette volna észre, hogy ez pompás mása 
egy második gimnazista házidolgozatának? Vagy nem emlékszik már a bárgyú tételekre, 
melyek nyomasztó álmaimban néha még ma is kísértenek : „írjuk le Petőfi ilyen és ilyen című 
lírai versének tartalmát...", avagy : „Mily gondolatokat ébreszt bennem . . ." , stb. Nem 
látta volna Kunszery, hogy gyalogol verejtékezve itt is Petőfi után a Der Prediger... etc 
szerzője, ez a szerencsétlen? — mintha szálló sast akarna utóiérni valaki gyalogláb. 

Hogy itt egy csámpástollú író küszködik egy egyébként is rossz fordításból ismert 
szöveggel, s bukdácsol a számára idegen világban, — ki kételkedik ebben? Hogy Kunszery 
nem, azt cikke elején igazolta. De hogyan lehet akkor akár csak fel is tételezni, hogy mégis 
talán Petőfi haladt ennek a szánalmas prózának a nyomában, de úgy, hogy annak minden 
gondolatát, a kép minden rekvizitumát átvette? Ha elfogadnánk, hogy ezt a példázatot így 
mondta el Pyrker Titnizben 1807-ben, azt is el kellene fogadnunk, hogy az érsek ezt pontosan 
így mondta el Egerben Tarkanyinak, aki ezt feljegyezte, majd pontosan így mondta el Petőfi
nek, akinek szintén fel kellett jegyeznie 1844 februárjában, — különben mivel volna magya
rázható, hogy három és fél esztendő múlva írt verse ennyire egyezik az érsek állítólagos prédi
kációjával, az elbeszélés teljes tartalmával, a nagyatyai vénségű borral, a csárdaablakkal, 
a cigánynak vetett inggel, a pokolba kergetett cseléddel, — mindennel. Ez esetben nem keve
sebbet, mint azt kellene feltételeznünk, hogy a költő 1844-től 1847-ig érlelte magában ezt a 
készen kapott képet, s a Szamoshoz, a kurtakocsmák világához érve, nekigyűrkőzik ennek 
a „doch noch ein Fünklein Gates"-nék s megírja a faluvégi kurtakocsmát — Johann Ladislaus 
von Pyrker után. 

Milyen átlátszóan egyszerű mindez, ha azt próbáljuk feltételezni, hogy Petőfi Sándor 
a szamosi vers ötletéhez mégis csak inkább a Szamosnál jutott. Kunszery Gyula szerint ez 
„kényelmes megoldás", s hogy megtámaszthassa a másik tételét, hogy ti. a kurtakocsma lehet 
Pyrker hagyatéka is, erőltetett, de eszes feltevést állít fel. Azt tisztán látja, hogy ez a cigányos, 
mulatós kép feltétlenül magyar, tehát ahhoz az érsek aligha juthatott az alsóausztriai Lilien
feld vidékén. Ezért mondja, hogy az „Ich war auf dem Wege nach Lilienfeld in Unterösterreich" 
úgy is fordítható, hogy Pyrker úton volt az alsóausztriai Lilienfeld felé, ahová — szerinte — 
szülőfalujából, a Fehér megyei Nagyláng községből ment,'tehát valahol Magyarországon, 
„a Lilienfeldbe torkolló út magyarországi szakaszán" is átélhette ezt a kocsmajelenetet, mint 
úti-élményt. Tény, és Kunszery helyesen állapítja meg, hogy abban az évben, amelyet a példa
tár Pyrkerre hivatkozva meg is említ, 1792-ben, a későbbi érsek valóban járt Magyarországon, 
a szülőfalujában. De innen nem Lilienfeldbe ment, hanem Bécsbe, csak ott nyert impulzust, 
hogy a lilienfeldi cisztercita apátság szerzetese legyen. Háromszor is megteszi ezt az utat, de 
mindig Bécs és Lilienfeld között,—tehát ennek az útnak magyarországi szakasza nincs, viszont 
a regensburgi példatár határozottan utal arra, hogy az érsek a csárdajelenetet 1792-ben, 
Lilienfeld felé haladva élte át. Kunszery Gyulának így téves az a vélekedése, hogy a példatár 
biográfiai adatai megerősíthetik ezt a feltételezését is. Ellenkezőleg : csak megdönthetik. 
És mivel adataimat ugyanabból a forrásból merítettem, amelyből Kunszery, — Kaunitz 
Pyrker — életrajzából, — ezeket bizonyára ő is megbízhatóknak fogja elfogadni. 

Bizonyos, hogy én sohasem fogom az érseket „Pyrker László"-nak nevezni — akarata 
ellenére. Számomra ő Johann Ladislaus von Pyrker. Szó sincs arról, hogy azért, mert németnek 
született, hanem mert annak vallotta magát, büszkén — tirolinak. Német költő volt, soha, 
egy verssort magyarul le nem írt. Műveltségét, a művészetek iránti rajongását nem tagadom, 
de mindenki — biztos, hogy Kunszery Gyula is — egyet fog érteni velem abban, hogy az ember 
aki itt élt a magyar reformkorban, de soha ennek a nagyszerű korszaknak még csak a szellője 
sem borzolta meg költészetét, — nem volt magyar. Halálával a Habsburg-ház vesztette el 
bizonyára nem a legjobb eposzköltőjét, de a dinasztia leghűbb szolgáját. 

Nos, rá, Pyrkerre, akinek kalandos ifjúsága közismert volt, nyugodtan hivatkozhatott, 
akár egy ilyen csárdajelenetnél is, egy bajor és osztrák használatra szánt egyházi példatár. 
Pyrker loyolai stílusú pap, érdekes ember, bátor férfi, aki katonának készült, utazott, hajóját 
a tengeren kalózok üldözték, — egy ilyen kocsmai, cigányos élmény jól hangzott a szájába 
adva. De lehetett volna Petőfit és egy Petőfi-verset népszerűsíteni osztrák szószékekről? 
„ . . . a magyar luteránus Petőfi a német katolikusok előtt nem jelenthetett eléggé nyomós 
tekintélyt", —• állapítja meg Kunszery. Hogy azért maradt ki a neve a példatárból, mert 
luteránus volt? — mert Petőfi volt! Petőfi, akinek királyellenes versei éppen úgy megjelentek 
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ekkor már német fordításban, mint a Fala végén kurta kocsma, Petőfi, aki maga a tagadás, 
minden trón gyűlölője, százszoros felségsértő, a dinasztia első számú ellenfele, maga a forra
dalom ! Hogy szószékről hirdessék a Habsburgok és Wittelsbachok országaiban Petőfi versét, 
hogy egy német prédikációs gyűjtemény hivatkozzon a rebellisre? Előbb magára Lutherrel 
Egyébként is vannak külföldi tapasztalataink a költő nevének elhallgatására, verseinek 
„utánérzésére", — de itt egészen nyilvánvaló, miért sikkadt el a republikánus neve a példa
tárban és miért lépett a helyére a dinasztiahű versszerző. 

De csak a neve maradt itt is e l : a szamosparti vers parafrázisa ott kísértett évtizedeken 
át száz és száz német prédikációban. Szerzőjétől megfosztottan, lapos prózában, díszeitől 
meztelenítetten, így csonkán is bizonyára nevelni tudta az egyszerűeket, arra, ami Petőfi 
lényege : emberségre. Vagy talán nevel névtelenül ma is? Ki tudja, egy ilyen példatár, mely 
nem is olyan régi, 1880-as, még sok helyen használatban lehet, — a bajor és osztrák falusi 
parókiákon sokáig élnek a könyvek. 

De hogy ezt egyáltalában tudjuk, hogy a regensburgi parabolát is oda helyezhetjük, 
ahol Petőfi utóéletéről, határainkon kívüli hatásáról beszélünk, s hogy ezt is felmutathatjuk 
a világnak, ez az adalékot feljegyző dr. Korompai Lajos és a cikkíró Kunszery Gyula érdeme. 
S ezt köszönjük nekik. 

DIENES ANDRÁS 

EGY ADALÉK PETŐFI „NYESI" ÁLNEVE FELETTI VITÁHOZ 

Az Irodalomtörténeti Közleményeknek ez évi 2—3. száma közölte Fekete Sándor érdekes 
tanulmányát Petőfi segédszerkesztői életéről. Már nyomdában volt a lap, mikor egy kiegészítő 
adatot találtam, mely alátámasztja a szerzőnek azt az álláspontját, hogy az eperjesi levelek 
alatti álnév — Nyesi táblabíró — valóban Petőfit fedi.' 

Az Akadémia kézirattárában a Ferenczi Zoltán-hagyatékkal foglalkozva, megtaláltam 
az idősebb Szinnyei József 1888. okt. 16-án Ferenczihez írt levelét, melyben a következő 
szemrehányás olvasható : „Kár volt azokat az eperjesi leveleket nem adni, mérget veszek arra, 
hogy azokat Petőfi írta, ezt nem csak a körülmények bizonyítják, de én már 1846-öan Pesten hal
lottam azt, hogy ő írt azon álnév alatt." (MTA.—Ms) 326(i.) Szinnyei 1846-ban — még Ferber 
József a neve — 16 éves ifjú volt, de már a pesti egyetem bölcsészhallgatója, akit nagyon 
érdekelt az irodalom. Szavahihetősége vitán felül áll, a nagy irodalmi lexikoníró maga is 
eleven lexikon volt, memóriája közmondásos. 

Hatvány Lajos — Vahot Imrét cáfolva — azért nem tartja valószínűnek Petőfi szerző
ségét, mert a cikk rossz és Petőfi ekkor még nem volt gömöri táblabíró. (így élt Petőfi, III. 
köt. 78—79.) Szerintem ahogy Vahot sem csapott fel 1848-ban egy nemzetőrzászlóalj önkén
tesének, hogy „Egy önkéntes" álnév alatt nyelvöltögető, gonosz cikket írjon Petőfiről, — 
így miért kellett volna Petőfinek 1845-ben előbb táblabírói címhez jutnia, hogy a kisvárosi 
ferdeségeket kigúnyoló hírlapi cikke alá egy táblabírói álnevet írjon? Hogy pedig rossz-e 
a cikk, vagy nem — szerintem nem — ez külön kérdés, de a kortanu fenti adata után az 
eperjesi cikkíró kilétéhez nem sok kétség férhet. Mint egykor Szinnyei, én is „mérget veszek 
arra", hogy a szerző Petőfi. 
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