
BÖZÖDI GYÖRGY 

PETŐFI EGY NAPJA 

Az életrajzírók szinte napról napra feltárták Petőfi Sándor életét, de van egy időszak,, 
amelyet mindeddig homály borított, illetve csak következtetésekre voltunk utalva. Ez az 
időszak 1849 márciusának közepe és benne a nevezetes március tizenötödike, a magyar forra
dalom és szabadságharc elindulásának első évfordulója. Az egyetlen évforduló, amelyet Petőfi, 
a márciusi napok hőse, életében megért. Senki sem tudta mostanig, hogy hol volt és mit tett 
Petőfi ezen a napon. 

Most, több mint száztíz év múlva, sikerült végre megtalálnom levéltári kutatásom során 
kétségtelen hitelességű adatokat, amelyek eloszlatják a homályt, és fényt derítenek Petőfinek 
erre a napjára. 

De nézzük mindenekelőtt, miként állt eddig a kutatás e kérdés körül. Ferenczi Zoltán,, 
a költő mindmáig legalaposabb életrajzírója az 1896-ban megjelent művében azt írja, hogy a 
Segesvárról betegen elinduló Petőfi 1849. március 8-án Deésre ment, onnan Kolozsvárra, hol 
Burián Pál könyvkereskedő vendége volt, míg jobban lett. Innen néhány napra Szalontára 
rándult, családja látogatására, bizonyítja ezt az ott írt Péter bátya című költeménye.1 Mind
össze ennyi az, amit Ferenczi a költő életének erről a szakaszáról tud, és amint látni fogjuk,. 
ez a szűkszavú közlés sem egészen pontos. Valamivel részletesebben tárja fel ezeknek a napok
nak történetét Hatvány Lajos nemrég megjelent könyve, de a részletezés a pontosság kárára 
megy, mert azt állítja — de nem bizonyítja —, hogy Petőfi március 10 és 18 között Kolozsvárt 
üdült, majd elmondja, hogy itt értesült Júlia anyjának 11-én bekövetkezett haláláról, mire 
családjához siet, és március 18-tól 20-ig Aranyoknál van Szalontán.2 Később még egyszer 
megismétli ezt az állítását: „Tény az, hogy Petőfi . . . mikor Bemtől jött, betegszabadságon 
március 10 és 18 közt még vagy kilenc napig" volt Kolozsvárt.3 Eszerint Petőfi Kolozsvárt 
töltötte volna március tizenötödikét, de a kétszer is megismételt „tény" ellenére azt bizonyítják 
a most előkerült adatok, hogy Hatvány alaposan tévedett. Tévedése annál szembetűnőbb,, 
mert könyve más helyén maga is idézi Sárosi Gyula levelét, mely arról szól, hogy a költő' 
március 16-án Debrecenben volt.4 

Petőfi legújabb életrajzírója, Dienes András szintén csak tapogatózik e napok története 
körül. Amikor e korszakhoz ér, így kezdi fejtegetését: „Most következik az az időpont, amikor 
nincsenek pontos dátumaink a költő hollétét illetően, — de a versek helyneve és a hadműve
letek ismerete mégis támpontokat nyújt."5 

Nézzük, miképpen bontakozik ki a hadműveletek történetéből, a versek keletkezési, 
helyéből és a kortársak visszaemlékezéseiből Petőfi életének ez a szakasza. Tudjuk, hogy a költő-
február 23-án indult el Debrecenből az 1849-i második erdélyi útjára, és hatvanezer forintot 

1 FERENCZI ZOLTÁN: Petőfi életrajza. Budapest, 1896. III. 
2 HATVÁNY LAJOS: így élt Petőfi. Budapest, 1957, Akadémiai Kiadó, V., J81. 
3 Uo. 191., 13. jegyz. 
4 Uo. 162. 
5 DIENES ANDRÁS: Petőfi a szabadságharcban. Budapest, 1958, Akadémiai Kiadó, 116-
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hozott a kormánytól Csányi László erdélyi országos biztosnak, a kolozsvári „álladalmi pénztár" 
számára.6 Február 25-én érkezett meg Kolozsvárra, és onnan tovább igyekezett Bem táborába, 
de váltólázfélében megbetegedett, és több napig volt kénytelen itt időzni. Betegen folytatta 
útját február végén, és valószínűleg március 2-án, az első medgyesi ütközet napján érkezett 
meg Bemhez. Részt vett az itteni harcokban, majd 4-én a sereggel együtt Ebesfalvára vonult, 
hol ismét ágynak esett. Hogy a költő beteg volt, azt nemcsak Gesztessy László törzsorvos 
emlékiratából tudjuk,7 hanem a költő maga is megemlékezik róla április 11-én kelt, a Közlöny
nek írt levelében.8 Miután Bem március 5-én bevonult Segesvárra, valószínűleg éppen betegsége 
miatt jónak látta a költőt eltávolítani a csatatérről, és mint egy kortárs említi, „valami meg
bízatással" Segesvárról Kolozsvárra küldötte.9 De mikor? Az utolsó pontos dátum, amelyet 
a költő életének arról a szakaszáról tudunk, március 5., a segesvári bevonulás napja, majd a 
következő március 16., amikor Debrecenben látják. Tudjuk, hogy Segesvárról Marosvásár
helyre vette, útját, itt írta a Bizony mondom, hogy győz most a magyar című versét, majd innen 
Teleki Sándorral együtt utazott Tekén és Bethlenen keresztül Deésig, és március 11., táján 
érkezett meg Kolozsvárra.10 

A következőkről így ír Dienes András: „A költő innen — kb. március 16-án reggel — 
tovább ment a gyorskocsival Debrecenbe, de ott csak egy estét és egy éjszakát töltött, másnap 
korán reggel Debrecenből Szalontára utazott. Ez bizonyos, mert erre nézve ismerjük Sárosi 
Gyulának egy adatát és ismerjük Petőfinek egy — életrajzi szempontból idáig sohasem 
mérlegelt — levelét. Sárosi azt írja feleségének Debrecenből március 16-án: „Legújabb hír 
szerint Bem Nagyszebeni hermetisch bezárta s az onnan most érkezett Petőfi mondja, eddig 
talán már be is vette." — Tehát, hogy a költő március 16-án Debrecenben volt, innen tudjuk, 
és nagyon valószínű, hogy mondhatott is valamit Bem nagyszebeni előnyomulásáról, amiről 
március közepe táján már hallhatott töredékhíreket Kolozsvárott. De hogy Debrecenben csak 
órákig tartózkodott, azt a költő leveléből tudjuk, melyet Berde Mózeshez, az akkor Kolozs
várott tartózkodó háromszéki kormánybiztoshoz írt már Szalontáról."11 

Dienes e fejtegetésével már-már helyes nyomon jár, annál meglepőbb viszont, hogy 
néhány lappal hátrább ismét zűrzavart támaszt az időrendben, amikor azt írja, hogy a költő 
március 21-én, apja halálakor még Kolozsvárott töltötte a betegszabadságát.12 

Meg kell itt jegyeznünk azt a fontos körülményt, hogy Sárosi szerint március 16-án 
Debrecenben Petőfi még nem tudott Bem legragyogóbb győzelméről, Szeben bevételéről, amit 
március 15-én már mindenki tudott Kolozsvárott, mert Csányi ennek a napnak hajnalán fal
ragaszokon közölte az örömhírt a várossal. Dienes szerint viszont a költő 16-án indult el 
Kolozsvárról, így hát március tizenötödikét itt kellett volna töltenie. Ha pedig itt töltötte, 
akkor tudnia kellett volna Szeben bevételéről, mert örömlázban élt az egész város ezen a 

6 Kossuth 1849. február 23-i levelében ezt írja Csányinak: „Hárem futár megyén vissza 
— negyedik Petőffy, ki Bém táborához utasítandó. Visznek 60.000 pftot." Kossuth Lajos 
összes munkái. Budapest, 1953, Akadémiai Kiadó, XIV., 534. úgy látszik azonban, hogy a 
pénz elsősorban Petőfire volt bízva, legalábbis erre vall az a körülmény, hogy a költő szá
molt el vele. A Csányi-levéltárnak az aradi múzeum levéltárában maradt töredékében talál
ható ez az eddig ismeretlen elszámolás, a „kolozsvári állami pénztár" kimutatása 1849. már
cius 8-tól április 15-ig. (1848/49-es rendezetlen iratok közt, Csányi-iratok, 3345. sz.) Itt az 
„Összeséges kimutatás"-ban a bevételeknél 7. sorszám alatt áll bejegyezve, sajnos dátum nél
kül, a fenti összeg: „Petőfi Sándor hozott Debretzenből 60.000 pengőt." 

7 GESZTESSY LÁSZLÓ: Hogyan született Petőfinek egy költeménye? Magyarország és 
a nagyvilág, 1867., 606. 1. 

8 Közlöny, 1849. április 26., 99. sz., 329. 
9 Két kortárs Petőfiről. Közli CSERNÁTONI GYTJXA. Petőfi Múzeum, 1889, 23. 

10 DIENES i. m. 116—120. 
11 Uo. 122. 
12 Uo. 165. 
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napon, kettős ünnepként egyszerre ünnepelte a szabadság kivívásának első évfordulóját és 
Szeben bevételét. Mint látni fogjuk, igen fontos kérdések tisztázására ad alkalmat az a körül
mény, hogy Petőfi Debrecenbe érkeztekor nem tudott még Bem fényes győzelméről, de most 
mellőzve a további fejtegetést, mindenek előtt vegyük szemügyre az eddig rendelkezésünkre 
állott adatokat, hogy ezeknek ismeretében könnyebben tájékozódhassunk a tisztázásra váró 
kérdésekben. 

A kolozsvár—debreceni út szempontjából különösen fontos Petőfinek a fent említett, 
Berde Mózeshez március 24-én Szalontáról írt levele, melyben küldetéséről és debreceni tartóz
kodásáról számol be, de amelynek igazi értelmét a most előkerült adatok világítják majd meg. 
Szükséges azt is megjegyeznünk, hogy Berde, a háromszéki képviselő nem alkalmilag tartóz
kodott Kolozsvárt, hanem Csányi László állandó helyetteseként, ez a magyarázata annak, 
hogy Petőfi március 24-én is Kolozsvárra írt neki, meg hogy vele továbbíttatja a Bemnek szóló 
levelét. A Berdéhez intézett levél így hangzik: 

„Kedves cimborám, mindenek előtt rettentő szépen kérlek, küld el e levelet Bemnek a 
legelső alkalommal, de el ne feledd, áldjon meg mind a hetvenhét isten. Rám bízott leveledet 
átadtam Vörösmarti képviselőtársadnak szoros meghagyással, hogy azonnal az illető kezébe 
szállítsa; magam nem tehettem ezt, mert este értem Debreczenbe s másnap korán reggel el
jöttem. Ugyanazon okból nem tudakozhattam ki azon dolgokat, a miket Csányi bátyánk bízott 
rám, hogy igaz-e Majtényi agyonlövetése, stb. Ugy szólván senkivel sem beszéltem az egész 
Debreczenben. Ismétlem kérésemet, hogy a levelet azonnal odább lódítsd, a mint lehet. Csányi 
bácsit tisztelve tisztelem, téged ölellek s vagyok 

őszinte barátod 
Petőfi Sándor."13 

Már itt megemlítem Dienes Andrásnak e levélből levont azokat a következtetéseit, 
amelyek majd kiigazítást találnak. Szerinte Csányi azért bízta meg a költőt néhány szállongó 
hír megtudakolásával, mert „tudta, hogy Debrecenbe is megy". Azt írja továbbá, hogy 
„Debrecenben Bemnek valamiféle hivatalos küldeményét kézbesíthette, talán a honvédelmi 
bizottmány vagy a hadügyminisztérium részére. Ez feltevés, de nagyon valószínű, mert nincs 
más magyarázata a Kolozsvár—Debrecen fárasztó útnak, ha tudjuk, hogy csak egyetlen 
éjszakát töltött a forradalmi fővárosban... Hogy március 15-én Petőfi nem volt Debrecenben 
. . .az bizonyosnak látszik."14 

Hol volt hát Petőfi? 
Az egész ország megünnepli 1849. március tizenötödikét. A Debrecenben székelő 

országos honvédelmi bizottmány rendeletileg „országos népünnepéllyé" tette ezt a napot és 
ünnepi megemlékezéseket tartottak nemcsak a városok és falvak, de a harctereken levő csapa
tok is. 

Az eddig ismert — ellentmondó adatokból úgy látszik, hogy a költő vagy Kolozsvárt, 
vagy Debrecenben töltötte ezt a napot. Nézzük meg, miképpen ünnepelte ez a két város az első 
évfordulóját annak a március tizenötödikének, amelynek egyik létrehozója és legnagyobb hőse 
Petőfi volt. És nyomát találjuk-e a költőnek valamelyik városban? 

Debrecenben a kormány hivatalos lapja, a Közlöny ilyen című vezércikkel jelenik meg: 
„Martius XV." A cikkíró emelkedett, ünnepi hangja mögött ott áll a hivatalos kormány, az 
ország, Kossuth, a nép. „Üdvöz légy fényes napja a magyar históriának, martius 15-dike! 
légy üdvözölve általunk ! . . . Mert te voltál a ragyogó hajnal, melly a három századig tartott 
éj után, dicső fényben keltél a nemzet egére, s a sötétségben élt népek szemeiről a vakság 

13 E levelet elsőnek közölte BENCZÉDI GERGELY: Berde Mózsa életrajza. Budapest, 
1901, 93. Címzése: „Berde Mózsa barátomnak Kolozsvárott, Csányi László orsz. k. biztos 
úrnál." 

14 DIENES i. m. 123. 
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homályát eloszlatád..." A kormány nem fukarkodik az elismeréssel a márciusi hősök iránt, 
a cikkíró az ország vezető férfia és az 1848-i országgyűlés üdvözlése után nyomban az ifjúsághoz 
fordul. „És légy üdvözölve hazám lángkeblü ifjúsága, ti, kik Pozsonyban és Pesten elsők 
valátok megragadni a szabadság zászlóját, elsők valátok fegyvert ragadni a megtámadott 
népjog és szabadságért. Ti segítetek felrázni ama nagy napon az elaltatott népet; ti nyitottatok 
utat a szellem szabad röptének, szétszakítátok á lelket nyomó cenzúra lánczait, és szabaddá 
tevétek a sajtót, szabaddá a lélek gondolatait, ti herkulesi munkát vittetek végbe, a magyar 
nemzet újjászületésének perczeiben; a ti érdemetek eltagadhatatlan, a ti nevetek halhatatlan ! 
Nemcsak ott valátok elsők, hol szólni, de elsők valátok ott is, hol tenni kellett. Akkor a 
„szabadság terén" voltatok hősök, most a „csatamezőn" is azok vagytok. A ti kiömlő véretek 
lesz a drága pecsét szabadságunk arany bulláján." 

Petőfi a hetedik csatáját vívta meg pár nappal ezelőtt Bem oldalán Medgyesnél... 
És aki türelmesen végigolvassa a Közlöny ünnepi számát, az utolsó oldalon, a hirdetések 

fölött, a sarokban felfedezheti Petőfi nevét is. A Marosváráshelyen írott vers, a Bizony mondom 
hogy győz most a magyar jelent meg itt, felette különös tördeléssel a háromhasábos oldal középső 
hasábja alján, a hirdetések felett áll a vers címe és egyetlen sora, a vers többi része az utolsó 
hasáb tetejére szorult, az ilyen „agyontördeléssel" a szerkesztők a nekik nem tetsző költőket 
szokták sújtani. De itt nem erről van szó, efelől meggyőz Gyurmán Adolf szerkesztőnek a vers 
alá szorított megjegyzése: „Kellemesb ajándékkal alig lephetjük meg olvasóinkat, mart. 
15-nek évnapján, mint Petőfi Sándor lelkes költeményével. Szerk."15 A vers, melyet a költő 
Kolozsvárról küldhetett el gyorspostával, minden valószínűség szerint az utolsó percben 
érkezett a szerkesztőségbe, mikor már csak éppen be lehetett szorítani az ünnepi számba. 
Annyi bizonyos, hogy Petőfi nem személyesen vitte magával. 

Debrecen méltóképpen ünnepel. Kora reggel díszruhába állnak ki a Bocskay-huszárok 
és a városban levő többi katonaság. „A kíváncsi nép, mint tenger hullámzott a főutczákon, 
mindnyája telhetőleg ünnepiesen öltözködve" — számol be az ünnepségről a Közlöny március 
17-i száma. Reggel 9 órakor a kath. templomban a nagyváradi püspök mutatta be az ünnepi 
szentmisét. „Az országos honvédelmi bizottmány tagjai, a nemzet képviselői, a felsőház tagjai, 
a ministeriumok személyzete teljes díszben vőn részt a hálaáldozaton... Inétt az egész menet 
a református főegyházba vonult . . . zsúfolásig volt a nagy egyház." Ezután következett a 
katonai díszfelvonulás a nagytemplom előtti téren. „Közben a nemzet szabadsága ünnepét 
hangosan üdvözlő ágyuk dörgedezének". Délután a kormány, a polgári és hadi tisztikar, a 
képviselők, nemzetőrök, a végtelen népsokaság a város ligetébe vonult ki, ahol „egy halom 
tetőjén osztogaták korsók és kulacsokban az ingyen jó bort; tömött embererdő fonta körül 
a hordót, mindenki inni akarván egészségére martius 15-kének . . . A halom oldalán izmos 
fanyárson forgatva sütötték az alföldi kövér ökröt egész nagyságában, mit bámulok és mele
gedők álltak körül; mondva elmés észrevételeket, mikép ez is egyike azon édes kövér falatoknak, 
mellyekért az éhes camarilla olly véres erőszakoskodással szeretne Debreczenben látogatást 
tenni . . . Az egész, daczára az igen hűvösen fúvó szélnek, jól és mulatságosan ütött k i . . . 
Alkonyatkor az egész ünneplő közönség vig társalgás közt vonult be a városba, melly esti 
nyolcz órakor kivilágíttatott; a kivilágításnak még az idő is kedvezni látszott, a szél megállott." 

Az egész hangulatos, kedélyes képből figyeljünk mi az „igen hűvösen fúvó széP'-re, 
mely este nyolc óra tájáig tartott. Petőfinek csak ez jutott ebből a napból. 

Egészen másképpen ünnepelt Kolozsvár. Itt nem volt ingyen bor és ökörsütés. De 
templomozás sem volt: Csányi kemény kezének nyoma látszik a rendezésen. Március 14-én 
közhírré tették a rendeletet, „hogy 15-kén semmi templomi ünnepély nem fog tartatni, hanem 
a papságot bizonyos okból kimilőleg az egész ünnep katonai fordulatok és világi szónoklatokban 
fog központosulni".16 Ezt a rendelkezést szigorúan be is tartották, bár közben megérkezett 

15 Közlöny, 1849. március 15., 53. sz., 188. 
16 Honvéd, 1849. márc. 20., 70. sz., 283. 
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az örömhír Szeben bevételéről, amire Horváth Mihály kultuszminiszter bizonyára imát rendelt 
volna el. Mert Szeben bevétele nagy esemény volt, nemcsak betetőzése Bem erdélyi had
műveleteinek, hanem egyúttal a politikai reakció megtörését is jelentette: itt székeltek Bécs 
ügynökei, akik most fejvesztetten menekültek a Kárpátokon túlra. 

Kolozsvár ünnepi napjáról így számol be a Honvéd, Bem félhivatalos lapja március 
16-i száma: „Mi előre készültünk e nemzeti ünnepet megülni, mikor még csak sejtenünk lehetne 
a kedves meglepetést, mellyel Bem dicső tábornokunk e napot érdekesbité... Mart. 15-én 
hajnalban vettük a hivatalos tudósítást Szeben bevételéről. Tehát kettős ünnepünk vol t . . . 
Korán reggel már szokatlan mozgás keletkezik a városban, jövők menők a lelkesedés áradozásai 
közt váltanak egymással egy két szót." Az emberek az utcaszegietekhez sietnek, hogy saját 
szemükkel lássák és olvassák Csányi falragaszait, amelyek tudtul adják, hogy Bem március 
11-én este ostrommal bevette Szebent, több ágyút, töltényt és sok száz fegyvert vett el az ellen
ségtől. Délelőtt tíz órakor a kivonult helyőrséghez és nemzetőrséghez Kemény Farkas alezredes 
intézett beszédet, majd a sokezernyi ünneplő tömeg a Bánffy-palotát, az országos biztos szék
helyét vette körül, melynek erkélyéről Csányi László mondott beszédet, melyet díszlövések 
sorozata követett. „Estve a várost kivilágították, a színházban kettős világítással több e napra 
czélszerűen választott egyveleg darabok közt . . . különösen meglepő volt egy allegóriái ábrá
zolat, miként nyomja a gonosz szellem poklok fenekére a két fejű sast s tűnik elő varázs 
fényben Kossuth élet nagyságú képe a felhők megül." Ugyanezen a napon elhatározták, hogy 
a Főtér közepén levő Ferenc-oszlopot szabadság szobrává, a Főtér nevét pedig Szabadság
térré változtatják át, s az oszlopon volt feliratot rögtön be is vakolták.17 

Debrecen és Kolozsvár népe, a kormány és az országos főbiztosság ünnepel tehát, de — 
Petőfi nélkül. Sem Kolozsvárt, sem Debrecenben nem találjuk a költőt, a részletes beszámolók 
nem említik a nevét, pedig bizonyos, hogy mindkét város örömmel vette volna, ha ezen a napon 
együtt ünnepelhet vele. És a lapok sem mulasztották volna el megemlíteni a nagyszerű ese
ményt, a költő jelenlétét. 

De Petőfi nem ünnepelt. 
És még egy férfi nem ünnepelt, Bem tábornok, a nap másik nagy hőse. Petőfi, aki 

nélkül nem lett volna március tizenötödike és Bem, aki nélkül nem következett volna be Szeben 
bevétele, nincs az ünneplők között. Milyen egyformán viselkedik ezúttal is a szabadságharcnak 
ez a két nagy alakja, anélkül, hogy sejtelmük volna egymás hollétéről és cselekedetéről. Bemről 
tudjuk, hogy ezen a napon, mikor Kolozsvárt és Debrecenben reggeltől estig folyt az ünnepség,, 
ő a vöröstoronyi szorosban harcolt. így számol be erről az egykori harctéri tudósítás: „Azon 
nap estve sikerült tábornokunknak a verestoronyi szoros birtokába jutni, honnan seregünk 
jöttére rövid ideig tartó harcz után az egész vegyes orosz és osztrák erő iszonyú rendetlen 
futással az országból kifutott."18 Míg Kolozsvár Szeben bevételét ünnepelte, ő már a vörös
toronyi szorosban járt, teljesen megsemmisítette az ellenséget, és kiüldözte az ország határain 
túlra. 

De hol van Petőfi? 
Erre a kérdésre, mit az elmúlt több mint száztíz év alatt annyian és annyiszot feltettek, 

most egy szürke kis füzet adja meg a választ. 
A füzetet az RNK Akadémiája bukaresti levéltárában találtam meg, az Aradról oda

került Csányi-iratok között. Az 1892-ben Aradon készített leltár I. kötetének 110. lapján 
875. folyószám alatt ez a bejegyzés áll: „Pénzügyminisztériumnak Debreczenben 1849 Mártius 
22-én kelt rendelete Pécsi Ferencz kártalanítása tárgyában, 23 drb. mell." A raktárban azonban 
egész halom irat áll a 875. szám alatt, és ezeknek nagy része semmiféle kapcsolatban sincs a 
leltárban jelzett Pécsi-üggyel. Valószínűleg a levéltár költöztetése során keveredtek össze az 

17 Honvéd, 1849. márc. 16., 67. sz., 267—68. 
18 Honvéd, 1849. márc. 19., 69. sz., 282. 
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iratok, így került ide Biasini Domokos kolozsvári vendéglős és „gyorskocsizási" vállalkozó 
elszámolása is a Csányi keze alatt álló kolozsvári állami pénztárral. Az elszámolás melléklete
ként itt van egy 26 x 12 cm alakú, nyolc lapból álló füzet, függőlegesen fekete, vízszintesen kék 
színnel- nyomott vonalozássaU A vonalzár más célra készült eredetileg, a papírt valamely 
pénztárkönyvféléből téphették ki és hajtogatták össze alkalmi célra; a közepe táján egy helyen 
átszúrták és fehér gyapotfonállal összekötötték, az 5—6. lap a hajtogatás után nincs is fel
vágva. A borítékul szolgáló lapon kézírással ez a cím áll: 

i 

Futár Könyv 

Kormány Biztos Csányi László Ur rendeletéből. Szoros kötelességévé tétetik minden menő 
-és jövő Futároknak, érkezési, indulási, órát, Nevét felírni, és ki által hová küldetett. — 

Biasini Domokos 
Tábori Posták rendezője 

A futárok neveinek sajátkezű bejegyzése 1849. február 4-én kezdődik, és március 19-én 
•ér véget. A füzet 6—7. oldalán felülről a második sorban ott áll Petőfi kezeírása: 

15. Petőfi Sándor Kolozsvárról Debreczenbe Csányi László 
A rovatolás szerint a bejegyzés értelme az, hogy a költő 1849. március 15-én ment 

Kolozsvárról Debrecenbe, küldötte Csányi László. Utána még csak öt futár neve áll, és vége 
a bejegyzéseknek. A futárkönyv Biasini elszámolásához szolgált bizonyítékul. 

Tudnunk kell, hogy Biasini Domokos gyorskocsivállalata és Csányi László országos 
biztos között szerződés állott fenn a kormány futárjainak gyors szállítása érdekében. Az irat-
csomóban megtaláltam az 1849. február 3-án létrejött megállapodást is arra nézve, hogy Biasini 
1849. február 4-től március 4-ig két-két rendbeli hármas fogatot éjjel-nappal készen tart 
Kolozsvárt és Nagykapuson a tábori futárok vitelére, és Bánffyhunyadtól Kolozsvárig vagy 
Kolozsvártól Bánffyhunyadig a futárokat rögtön, haladék nélkül viteti, akárhány menjen is. 
A futárkönyv bizonysága szerint a február 3-án kötött megállapodás másnap már életbe is 
ilépett, s valószínű, hogy a március 4-i lejárat után ismét meghosszabbították a szerződést, 
ezért megy folyamatosan a futárok bejegyzése március 19-ig, amikor Biasini benyújtotta el
számolását, és hozzá mellékelte a futárkönyvet. Ügy látszik tehát, hogy Petőfi is ennek a 
megállapodásnak az alapján utazott. 

De ugyanitt van Biasininak egy másik elszámolása is Csányival ezekre a napokra 
vonatkozólag. Biasininak az erre vonatkozó levele így szól: „Folyó év Martius hava l-ő nap
jától ugyanezen hó 20-ik napjáig, kizárólag általam adott négy rendbéli tábori postalovakért 
•naponként 16. p. ftal-együtt 304. pengő rforintoknak az állodalmi pénztárból leendő ki 
fizetését megrendelni esedezem, alázatos tisztelettel maradván . . ." Eszerint Biasini bejegyzései 
szerint ennél többször utaztak futárok az ő kocsiján. Fel kell tehát tételeznünk, hogy némelyik 
futár esetleg a polgári forgalmat lebonyolító és hetenként kétszer közlekedő Biasini-gyors-
.kocsin utazott. 

A futárkönyv mindenképpen eldöntötte a több mint szátíz év óta fennálló kérdést. 
Petőfi 1849. március tizenötödikét Biasini gyorskocsiján töltötte, útban Kolozsvárról Debre
cenbe, Csányi László hivatalos futáraként. 

De fölmerül a kérdés és ezek után is tisztázatlan marad: Ha a költő március tizenötödikén 
indult el Kolozsvárról, miképpen történhetett, hogy nem szerzett tudomást Szeben bevételéről, 
amit ebben a városban korán reggel már mindenki tudott? Korán hajnalban indult volna, a 
hivatalos tudósítás vétele előtt? Sajnos a futárok a Futárkönyv címlapja szerinti utasításnak 
megfelelőleg nem írták be az érkezés és indulás óráját (egyébként a könyvben nincs rovat erre), 
igy csak találgatásra vagyunk utalva. Itt most mindenekelőtt azt kellene eldöntenünk, hogy 
^Biasini rendes heti kocsijáratával indult-e Petőfi, amint Dienes is feltételezi, vagy pedig külön 
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futárkocsivaK Az előbbit valószínűvé teszi az a körülmény, hogy március tizenötödike csütörtök 
napra esett, és Biasininek a Honvédben közölt gyorsutazási jelentései tanúskodnak arról, hogy 
1849. január 7-től a szabadságharc végéig vasárnap és csütörtökön reggel indult a gyorskocsi 
Kolozsvárról Nagyvárad felé, Mégpedig reggeli négy órákdr.19 Elég korán ahhoz — mondhat
nók—, hogy megelőzze az aznap reggeli hír érkezését. Ámde biztosan tudjuk, hogy Csányihoz 
már órákkal előbb megérkezett a hivatalos tudósítás Bem győzelméről. A hajnali órákban ki
nyomtatott falragaszokon, amelyek Szeben bevételét adják tudtul, rajta áll, hogy a hirdet
ményt Csányi március 15-én hajnali M háromkor adta ki, vagy amint a hirdetés szószerint 
írja: „Kelt Kolozsvárt, mart. 15-n lA2 órakor reggel."20 Csányi tehát kevéssel éjfél után már 
megkaphatta a tudósítást, ha fél háromkor már kiadta a hirdetést róla, és azok reggelre már 
kinyomva a falakon állottak. 

Feltételezhetjük, hogy Petőfi előző este búcsúzott el Csányitól, illetve járt utoljára az 
országos biztos hivatalában, amikor a hivatalos tudósítás még nem érkezett meg, reggel négy 
óra előtt pedig, amikor az induló gyorskocsihoz sietett, nem találkozott senkivel, akinek 
tudomása lett volna a hírről. Ámde nehéz feltételezni, hogy Csányi, aki hivatalos megbízatással 
küldte Debrecenbe és tudnia kellett, hogy a reggeli gyorskocsival indul, ne ragadta volna meg 
az alkalmat, hogy ezt a fontos tudósítást is közölje a kormánnyal, hiszen a jelek szerint az 
országos biztos reggelig talpon volt. 

De hogy még bonyolultabbá váljék a dolog — tudjuk azt is, hogy Petőfi elindulása előtt, 
március 15-én járt Csányi hivatalában. A fent említett futárkönyv megtalálása után ugyanis 
tovább nyomoztam a költő futárszolgálatának ügyét, és az aradi múzeum levéltárában sikerült 
megtalálnom a „kolozsvári álladalmi pénztár" kimutatását 1849. március 8-tól április 15-ig.21 

Ebben a pénztári kimutatásban március 15-én 521 utalványi szám alatt a következő bejegyzés 
áll: „Petőfy Sándor futárnak 50 Rf." (Ugyanitt az „Összeséges kimutatás"-ban a bevételeknél 
van bejegyezve, mint már említettem, az az összeg, amit február végi bejövetelekor hozott 
magával.) Petőfi tehát március 15-én, indulása előtt felvette az 50 forint futárszolgálati díjat 
Kolozsváron az országos biztos hivatalában. 

Annál nehezebb megfejteni a kérdést, miképpen történhetett mégis, hogy a fontos 
hírről nem szerzett tudomást. Mert azt, hogy Debrecenbe utaztakor nem volt tudomása Szeben 
bevételéről, nemcsak Sárosi Gyula említett leveléből tudjuk, amely szerint Petőfi csak annyit 
mondott, hogy Bem körülzárta Nagyszebeni és „eddig talán már be is vette", hanem abból a 
tényből is, hogy a kormány lapja, a Közlöny csak március 17-i számában hozza, feltűnő nagy 

19 A Honvéd 1849. január 5., 6., 9., 11., 13. és 15-i számainak utolsó oldalán közölt 
hirdetés szerint Biasininak a Kolozsvár és Pest közötti forgalmat lebonyolító gyorsszekerei. 
1849. január 7-től minden vasárnap és csütörtökön reggel 4 órakor indultak Kolozsvárrói 
Pest felé. E hirdetések megjelenésekor a kormány már Debrecenben székelt és Pest a császá
riak kezén állott. A Biasini-járatok hirdetése május elejéig szünetel és mivel más források 
sem tájékoztatnak e járatokról, nem dönthető el határozottan, hogy a hadi események között 
a gyorskocsi forgalom fennállott-e, vagy meddig állott fenn. Ha figyelembe vesszük, hogy 
Biasini kocsijai tulajdonképpen eddig is csak Szolnokig jártak és onnan az utasok vasúton 
folytatták útjukat Pest felé, feltételezhető, hogy a forgalom Váradig, vagy esetleg Szolnokig 
tovább is folyt. Erre enged következtetni az is, hogy Biasininak a Honvéd 1849. május 8, 10, 
14, 21, 26 és 28-i számaiban megjelent újabb hirdetései nem a forgalom új megnyitásáról 
szólnak, hanem azt adják tudtul, hogy a gyorskocsik május 20-tól nemcsak Pestről Kolozs
várra, hanem tovább, Szebenbe, Brassóba és Marosvásárhelyre is járnak. Az indulás Kolozs
várról Szolnok felé ugyancsak vasárnap és csütörtökön reggefi 4 óra. Ha figyelembe vesszük 
továbbá, hogy ezek a hirdetések április 28-i kelettel jelentek meg, Budavárát pedig csak 
május 2Í-én foglalták vissza a honvéd-csapatok, valószínűnek tarthatjuk, hogy a gyorskocsi 
forgalom a hadieseményektől függetlenül, tehát március közepén is folyt. 

20 Honvéd, 1849: március 16., 67. sz., 267—68. 
21 1848/49-es rendezetlen iratok közt, Csányi-iratok, 3345. sz. 
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betűkkel, első oldalon, az erről szóló tudósítást, holott Petőfi már 15-én este Debrecenbe 
érkezet* és a 16-i számba eszerint be lehetett volna szorítani a fontos eseményt.22 

Valószínűnek, sőt egyetlen helyes magyarázatnak látszik tehát, hogy a költő nem a 
rendes Biasini-járattal utazott, hanem külön futárkocsivál,23 és kocsija jóval a rendes járat, 
vagyis jóval reggel négy óra előtt elindult. A jelek szerint Csányi és környezete a Szebenből már 
előzőleg szállongott hírek hatása alatt talpon volt a 14-ről 15-re virradó éjszakán és a költő 
minden bizonnyal kevéssel éjfél után már felvette útiköltségét, és nyomban elindult a futárok 
számára Biasini által éjjel-nappal készen tartott fogattal, még mielőtt a hivatalos tudósítás 
Csányi kezéhez érkezett volna.24 Néhány órán, esetleg perceken múlhatott a dolog, hogy Petőfi 
nem értesült a diadal híréről, megismétlődött tehát rajta az, amiért egy későbbi levelében 
Szeben bevételével kapcsolatosan panaszkodott: ,,A sors úgy akarta, hogy részt vegyek e 
hadsereg annyi fáradalmaiban, veszélyeiben és szerencsétlenségében, s hogy diadalánál ne 
legyek jelen."25 Most diadalának hirénél sem lehetett jelen Kolozsváron, és tegyük hozzá, hogy 
Debrecenben sem, ahonnan másnap korán reggel már tovább utazott Szalontára, így való
színűleg csak napok múlva értesült a lapokból a hírről, amely olyan szorosan a nyomában járt. 

Petőfi tehát március 15-én kevéssel éjfél után hagyhatta el az első március tizenötödiki 
évforduló megünneplésére készülő Kolozsvárt, és mint leveléből is tudjuk, aznap este érkezett 
meg Debrecenbe, körülbelül akkor, amikor ott a nagy népünnepély és ökörsütés után az esti 
kivilágítás fényei is kialudtak. Valószínűleg még akkor este átadta a kormányhivatalnak 
Csányi küldeményét, de nemcsak vezető férfiakkal, de ,,ugy szólván senkivel sem beszélt" 
egész Debrecenben, mint maga írja. Ezen nem csodálkozunk, ha tudjuk, hogy milyen körül
mények között jött el utoljára Debrecenből: a Mészárossal történt nyakravaló-ügy után 
valóban nem sok kedve lehetett vezető személyiségekkel találkozni. Az a körülmény, hogy 
csak egy éjszakát töltött a városban, arra utal, hogy nem is állott szándékában Debrecenbe 
menni, hanem tulajdonkeppen családjához sietett Szalontára, és csak alkalmilag, Csányi meg
bízása következtében tette meg a debreceni kitérőt. A kolozsvár—debreceni fárasztó útnak 
tehát ez a magyarázata. 

Ezek szerint tisztázódott Petőfi debreceni tartózkodásának és Aranyhoz utazásának 
ideje is. A március 15-ről 16-ra virradó éjszakát töltötte a városban, 16-án korán reggel pedig 
tovább indult Szalontára. 

Csányival Petőfi bizalmas viszonyban volt régebb óta, s már a parndorfi táborban, az 
osztrák határszélen tapasztalhatta a költő Csányi jóindulatát, aki ott annakidején teljhatalmú 
kormánybiztosként elsimította „lázítási" ügyét, és „teljes nagyságában tudta méltányolni 

22 Szükségesnek látom itt hangsúlyozni, hogy a Közlöny március 16-án, a nagy ünnepet 
követő napon is megjelent, 54. sorszámmal. 

23 Ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy a Futárkönyvben levő bejegyzés szerint 
Petőfi Debrecenbe érkezése után Matskási Antal vette igénybe Biasini futárkocsiját, aki 15-én 
este indult Debrecenből Kolozsvárra,'a Honvédelmi Bizottmány megbízásából, tehát ugyan
azzal a kocsival jött visszafelé, amellyel Petőfi ment. Egyébként Matskási, Bem híres „nyar-
galóca" régi ismerőse és barátja volt a költőnek s egyike azoknak, kik az eltűnése előtti pil
lanatokban utolsónak látták Petőfit Fejéregyházán. Lásd DIENES i. m. 80, 208, 221, 257, 
367, 528 stb. 

24 Petőfi debreceni közlése, hogy Bem Nagyszebeni „eddig talán már be is vette", 
arra vall, hogy a költő Kolozsvárról történt elutazása előtt alaposan tájékozott volt a vár
ható események felől. A Honvéd legutóbbi, március 14-i száma (március 15-én nem jelent meg 
a lap) ugyanis Kis Sándor tollából csupán ennyit közöl a hadi helyzetről, az első oldal első 
hasábja élén: „Medgyes, mart. 10. Szerkesztő úr ! Igen röviden tudósítom önt, hogy seregünk, 
miután Medgyesről f. hó 3-án kivonult s 4-én Segesvárra érkezett, ma ismét Medgyesre jött. 
Még ma egy pár órai pihenés után ismét előre megyünk Szeben felé. Reménylem, hogy rövid 
időn igen meglepő híreket küldhetek ön lapjának." Honvéd, 1849. március 14., 66. sz., 263. 

25 Közlöny, 1849. április 26., 89. sz., 329. 
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Petőfi óriási tehetségét" — mint az egyik szemtanú írja.26 Petőfi „Csányi bácsi" kifejezése is 
a köztük levő kapcsolat közvetlenségére utal. De ugyanígy méltányolta Petőfi tehetségét 
Csányi helyettese, Berde Mózsa is, aki fiatal korában szintén próbálkozott a költészettel.27 

A köztük levő baráti viszonyra nemcsak a fent ismertetett levél „kedves cimborám" meg
szólítása és „Berde Mózsa barátomnak" címzése utal, hanem az egész levél pajkoskodó hangja 
ahogyan a költő csak meghitt barátaival szokott beszélni és levelezni. Petőfi tehát egészen 
más környezetben találta magát Kolozsvárott, mint Debrecenben. Valószínű, hogy Csányi és 
Berde értesült Petőfinek arról a szándékáról, hogy családjához akar utazni, és a futárszolgálatot 
azért bízták rá, hogy útiköltségét kifizethessék, ismerve a költő nehéz anyagi helyzetét, amikor 
lakása és minden vagyona Pesten az osztrákok kezére került, hajléktalan családja Aranyéknál 
talált menedéket, írói jövedelme pedig, a szépirodalmi lapok megszűnése következtében szinte 
semmire zsugorodott. Jól fogott tehát az 50 forint útiköltség, mely századosi havi fizetésének 
szinte felét tette ki. 

Nem tudjuk, hogy Csányi mivel bízta meg Petőfit e futárszolgálat alkalmával, elveszett 
a költőnek az a levele is, amelyet Berde közvetítésével Bemnek küldött, pedig ezeknek az 
adatoknak ismerete talán több fényt derítene Petőfi életének erre a szakaszára. 

De így is tudjuk már azt, ami lényeges. Petőfi ezen a nevezetes napon, március tizen
ötödikének első évfordulóján, amikor az egész ország népe ünnepelt — és nem utolsó sorban 
őt ünnepelte — Biasini gyorskocsiján döcögött egyedül, a kocsis társaságában Kolozsvár és 
Debrecen között az országúton. Az egyetlen évfordulón, amit megért. Betegen, az „igen 
bűvösen fúvó szél"-ben. 

Nem ünnepelt. Most is szolgálatban volt. 

György Bözödi 

A DAY OF PETŐFI'S LIFE 

Relying on several recently discovered documents, the author throws light upon a 
period of Petőfi's Transylvanian sojourn in 1849. The poet did not spend the anniversary of 
the 15th March in Debrecen or Kolozsvár either, but commissioned by László Csányi the 
commissary of Transylvania he travelled on that very day from Kolozsvár to Debrecen to 
the headquarters of the Government, by mail-coach. 

In this study the author publishes an autograph note of Petőfi, hitherto unknown, 
found in the „Courier-Book" of the mail-coach contractor Biasini. 

26 ÉJSZAKI KAROLY visszaemlékezése, Petőfi Múzeum, 1890. 341. 
27 A kolozsvári unitárius kollégium olvasóegyletének „Serdület" c. lapjában maradt 

fenn Berde „Kosciuskohoz" című verse 1835-ből, a lengyel szabadságharc iránti rokonszenve 
bizonyságaként. Idézi BENCZEDI i. m. 92. 
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