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1. Az 1830/1840-es évek fordulójától kezdve a fellendülő magyar reformozgalom, az ország
gyűlési liberális ellenzék jelentkezése és fellépései, Kossuth Lajos Pesti Hírlapjának megindu
lása (1841) s a történelmi változások érlelődésének egyéb jelei a magyarországi német sajtóra 
is szembetűnő erjesztő hatással vannak: lassanként egész arculata megváltozik, a magyar 
nemzeti érdekek szolgálatát, a magyarság kultúrájának megismertetését, egyebek mellett 
irodalmi értékeinek (a hazai és külföldi német olvasóközönség előtti) bemutatását program
szerűen tűzi maga elé. „Eine Pflanze ohne Boden kann nicht gedeihen 1" — hangoztatja a 
Pressburger Zeitung és irodalmi melléklapja a Pannónia szerkesztését átvevő Neustadt Adolf 
az 1841 végén közölt előfizetési felhívásban, amikor bejelenti, hogy a Pannoniát elsősorban 
a hazai kulturális és irodalmi élet fórumává kívánja tenni, állandó és intenzív figyelemben 
részesítve a magyar nyelvű literatúra jelenségeit is. Az Ungart, a Klein Hermanntól 1842 
elején Pesten megindított szépirodalmi lapot is ez a törekvés hívja életre és hatja át egész 
fennállása (1842 — 1848) folyamán. Ilyen értelmű irány- és szemléletváltozás következik be 
az évtized elején a Spiegel c. színvonalas, külföldön is ismert (még 1828-ban alapított) pesti 
irodalmi folyóirat, a művelt pesti német polgárság lapja (és melléklete a Schmetterling) szer
kesztésében, melyet 1841-ben vesz át Rosenthal Sámuel. Rendszeresen közöl magyar irodalmi 
vonatkozású híranyagot, magyarból készített műfordításokat a Sigmund Saphirtól (M.G. 
Saphir unokaöccsétől) szerkesztett, 1845-ben megszűnt Pesther Tageblatt is. 

Ez a tendencia a magyarországi német nyelvű szépirodalmi sajtóban a forradalom évéig 
állandóan erősödik, a német folyóiratok egyre intenzívebben kapcsolódnak be hír- és szemle
rovataikkal, kritikáikkal és műfordításokkal a magyarság kulturális és irodalmi életébe. 
Az 1848 elején megindított Morgenröthe (a Honderű c. magyar nyelvű lap német folytatása) 
előfizetési felhívásában pl. ezt olvassuk: a lap „oda fog törekedni, hogy német ajkú hazánkfiai 
elé a buzgó nemzetisedést életkérdésképen állítsa"; ezzel összefüggésben főként magyar írók
tól való szépirodalmi anyagot ígér („jó fordításokban"), valamint rendszeres tájékoztatást a 
magyar irodalmi művekről és eseményekről. 

Főként az említett lapok hasábjain lépnek fel azok a — többségükben fiatal — költők 
és műfordítók, akiknek Petőfi számos költeménye egykorú tolmácsolását köszönhetjük. Sokan 
vannak, és egymással versengve böngészik át a magyar irodalmi folyóiratok és divatlapok 
frissen megjelent számait — átültetésre érdemes vagy alkalmas műveket keresve. Petőfi 
tehát, akinek első verse 1842-ben, első önálló kötete 1844-ben jelenik meg, költeményeinek 
a hazai németség körében való bemutatása szempontjából a legkedvezőbb időpontban lép fel. 

De nemcsak a hazai, hanem a külföldi német nyelvterületen is kedvezőek a körülmények 
Petőfi költészetének fogadtatására. Az az elsősorban geográfiai-etnográfiai érdeklődés, amely-
lyel nagy nyugati szomszédunk a század első évtizedeiben fordult a Habsburg-birodalom 
területén élő népek kultúrája, irodalma felé, ekkor tájt már érezhetően politikai jelleget ölt. 
A magyarság függetlenségi és demokratikus törekvéseit az európai s ezen belül különösen a 
németországi progresszió jelentős csoportosulásai rokonszenvvel figyelik és támogatják. 



Nem véletlen, hogy amikor ez a rokonszenv a tetőpontra hág, ti. a magyarság fegyveres szabad
ságharca idején, akkor kerül sor — mint erről alább szólni fogok — Petőfi első nagyszabású 
német fordításkötetének sajtó alá rendezésére Maina-Frankfurtban. 

Igaz, hogy Petőfi egykorú tolmácsolói közt kevés akad, aki valóban alkalmas volna annak 
a nehéz, összetett, sokféle készséget kívánó feladatnak a korszerű megoldására, amit e versek 
német nyelven való megszólaltatása jelent: többen a magyar szöveget sem értik mindig pon
tosan, s német nyelvi kifejezőkészségük, terminológiájuk, verseiés-technikájuk a legtöbbször 
elégtelen Petőfi költészete egyik alapvető stílussajátságának és újdonságának: a mindennapi, 
élő beszédet idéző közvetlenségének visszaadására. Más vonatkozásban viszont a költő meg
értését, jelentőségének felismerését és ezért tolmácsolását-közvetítését is elősegítő, hasznos 
adottságokkal rendelkeznek. Többségükben német anyanyelvű zsidók, akik a kétnyelvű, 
városokban (Pesten, Pozsonyban stb.) a magyart is már gyermekkorukban elsajátították. 
A verselés-műfordítás nem az egyedüli, sőt nem is a főfoglalkozásuk: az irodalom és publi
cisztika minden ágában otthonosak: színházi, kritikai és újdonságrovatokat szerkesztenek, 
novellákat fordítanak, riportokat, irodalmi leveleket küldenek különféle hazai és külföldi 
lapoknak. Szükség esetén tűrhető verseket is írnak, s költemények lefordítására is vállalkoz
nak. Kell, hogy mindehhez értsenek: a harmincas évektől kezdve ők töltik be az asszimilálódó 
vagy a német újságírástól egyéb okok miatt fokozatosan visszavonuló hazai német zsurnalisz-
ták helyét. De nem pusztán mechanikus kicserélődés megy itt végbe: a zsidó újságírók friss 
levegőt hoznak az addig meglehetősen elszigetelődött, provinciális jellegű magyarországi 
német sajtóba, szélesebb távlatot nyitnak az olvasók előtt, a Fiatal Németország eszméit 
terjesztik, a magyarsággal való szoros kulturális együttműködés hívei és munkásai. Ez a 
hazai német lapok munkatársi gárdájának személyi összetételében bekövetkezett változás 
feltehetően nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezek a lapok nemcsak korán felfigyeltek 
Petőfire, hanem meglepő gyorsasággal fordításokat is közöltek verseiből. Jószemű és fürge 
fordítói végigkísérik a költőt a forradalomig vezető küzdelmes útján, számos változatban 
tolmácsolják híres forradalmi szózatát, a Nemzeti dalt, s ízelítőt adnak későbbi forradalmi és 
szabadságharcos verseiből is. Dux Adolfnak és Kertbeny Károlynak még a költő életében 
megjelent fordításkötetein kívül (melyekről már sok szó esett a Petőfi-irodalomban) több mint 
30 fordítás jelent meg egykorú folyóiratok hasábjain vagy röplapokon, melyekről mindeddig 
nem tudott, ill. amelyekre csak a legutóbbi időkben figyelt fel Petőfi-kutatásunk. Kétség
telen, hogy ugyanazoknak a költeményeknek — későbbi, gyakorlottabb, magyarul jobban 
értő, németül művészibben, gördülékenyebben verselő műfordítók jóvoltából — tartalmilag-
formailag hűbb átültetéseivel rendelkezünk, mégis, úgy hisszük, van ezeknek az egykorú 
szövegeknek, minden nyelvi és verselési kezdetlegességük mellett is, valami olyan figyelemre 
méltó többletük, amelyért a mégoly virtuóz modern fordítás-remekek sem kárpótolhatnak: 
ti. az, hogy ugyanaz a kor hozta őket létre, amely az eredetieket: a március előtti évek 
belső feszültsége s a forradalom lendülete forrósítja át még a tartalmilag hibás és technikailag 
gyönge próbálkozásokat is. 

A továbbiakban Petőfi német tolmácsolásainak erről az első, úttörő szakaszáról kívánok 
néhány kevéssé ismert, érdekesebb adat és néhány sikerültebb, mindeddig ismeretlen vagy 
elfelejtett fordítás bemutatásával beszámolni. Dolgozatom csak kiegészíti Turóczi-Trostler 
József — halála miatt félbeszakadt — monográfiájának azt a fejezetét, amelyben Petőfi világ
hírének ezekről az előkészítőiről ad részletes, meggyőző képet,1 — de annak lényeges ered
ményeit nem módosítja. E fordítás-krónika epizódjait és szemelvényeit igyekeztem úgy meg
választani, hogy éppen ezekre a legfontosabb tanulságokra tereljék a figyelmet.2 

1 TURÓCZI-TROSTLER, József: Petőfis Eintritt in die Weltliteratur. I. rész. (2. Die ersten 
Übersetzer.) Acta Litteraria Acad. Scient. Hung. III. 1960. 57—112. 

2 A bevezetőhöz 1. még: KISS József: Petőfi az egykorú hazai német nyelvű sajtóban. 1844 
— 1846. Tanulmányok Petőfiről. (Szerk. PÁNDI Pál-TÓTH Dezső.) Bp. 1962. 91-193; 
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2. Régóta ismert ténye a Petőfi-tolmácsolások történetének, hogy a legelőször megjelent 
fordításokat a pozsonyi születésű s annak idején — 1845-ben — ugyanott működő Dux Adolf 
(1822 — 1881) készítette, s hogy a következő évben ő adta ki az első válogatott fordításkötetet 
is Bécsben „nagyrabecsült honfitársa" verseiből. De csak újabban derült ki, hogy a legko
rábbi folyóirat, amely német nyelven közölt Petőfi-verset, nem a bécsi Sonntagsblätter volt, 
hanem a pozsonyi Pannónia (a Pressburger Zeitung melléklete), amely a Megy a juhász.. . 
c. vers Dux-féle (később a kötetbe is bekerült) fordításával 1845. ápr. 22-én nyitotta meg a 
Petőfi-tolmácsolásoknak azóta sok ezerre tehető s napjainkban is egyre szaporodó sorozatát.3 

Nevezetes kísérlet volt ez tehát, s így megérdemli, hogy keletkezési körülményeivel foglalkoz
zunk. Petőfi verse 1844 augusztusában jelent meg a Pesti Divatlapban (majd a költő Versei
nek 1. füzetébén is, november elején). A Pesti Divatlap 1845. jan. 30-i száma zenei mellékletet 
adott, Petőfinek két, Szénfi Gusztávtól megzenésített költeményével: egyikük a szóban 
forgó „Néprománc" volt. Ez hamarosan országszerte kedvelt nóta lett; mint maga a költő 
említi,4 még egy megyei tisztújítás alkalmával is énekelték az ilyenkor mélyen a pohár fenekére 
néző kortesek. Egy egykorú újsághír szerint pedig Szigligeti Ede nagysikerű népszínművének, 
a „Szökött katoná"-nak egyik német nyelvű előadása alkalmával, éspedig éppen Pozsony
ban, népdalbetétként hangzott el, magyar nyelven.5 Bizonyosnak látszik tehát, hogy nem a 
folyóiratban (ill. kötetben) közzétett vers, hanem a megzenésített dal keltette fel Dux érdek
lődését. Erre lehet következtetni utóbb a Pannónia 1845. aug. 5-i számában közölt — Petőfit 
igaztalan kritikusaival szemben védelmébe vevő — jegyzetének egyik részletéből is, amely
ben Petőfi közönségsikerére utal: „ . . . wenn es einem Dichter gelungen ist, dem Volke zu 
Gemüthe zu sprechen, wo sich viele erheben, um ihm die Hand zu drücken, und zu sagen: 
Wir danken dir, du hast uns aus der Seele gesprochen, da hat sich die rechte, die wahre Kritik 
gefunden, und eine solche ist wie wir sehen, Petőfi zu Theil geworden. . . . er hat die vorgefun
denen heimischen Elemente und sein innerstes poetisches Leben in schlichter, oft lustig-lieder
licher, Heine'scher Manier wiedergegeben, und das Alles sicherte ihm den Succesz . . . " Tehát 
ennek a „siker"-nek a nyomán, amelytől a szó szoros értelmében visszhangzott az ország, s 
amelyben ezúttal.a derék Szénfi Gusztáv zenéjének is része volt, lett Petőfi első, dallammal 
együtt kiadott verse6 egyúttal a legelső németre fordított Petőfi-költemény. 

A jó ösztönű Dux megsejtette, hogy a pozsonyi folyóirat szűk nyilvánossága nem elegendő 
Petőfi bemutatására. Lefordított tehát a költő 1844 végén megjelent első versfüzetéből három 
további, az elsővel rokon tárgyú, ill. műfajú népies darabot, s egy merész ötlettel felajánlotta 
őket kiadásra Ludwig August Frankinak, a bécsi Sonntagsblätter szerkesztőjének, ez pedig 
elfogadta. így került sor Bécsben, 1845. júl. 20-án a Lopott ló, Pusztán születtem . . . és a Hírős 
város... fordításainak közlésére,7 azokéra, amelyeket a Petőfi-irodalom a legutóbbi évekig 
a legkorábban kiadott német Petőfi-átültetésekként tartott számon. E közlésnek nyilván 
Duxtól sugalmazott (vagy éppen fogalmazott) szerkesztői jegyzete ugyancsak Petőfi nagy 

ennek 1848-ig kiegészített, német nyelvű változata: Petőfi in der deutschsprachigen Presse 
Ungarns vor der Märzrevolution. Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen literari
schen Beziehungen. Berlin 1969. 275—297. 

3 Tanulmányok Petőfiről c. i. m. 130, ill. Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen 
literarischen Beziehungen c. i. m. 287—288. 

4 „Néprománcomat a szamárról mindenfelé éneklik" stb. 1. Petőfi Sándor: Nyílt levél 
Vahot Imréhez. Pesti Divatlap 1845. jún. 19; 1. még Petőfi Sándor vegyes művei. Bp. 1956. 16. 

8 L. Pesti Divatlap 1845. júl. 10, 480. 
6 Petőfi-dal korábbi megzenésítésére is van adatunk: a Pesti Divatlap 1844. szept. 4-én 

hírül adja, hogy Egressy Benjámin Petőfi egyik versére „igen helyes melódiát készített", de 
ennek dallama nem jelent meg, ma sem ismerjük. 

7 DUX, Adolf: Magyarische Weisen nach Petőfi. Sonntagsblätter (Wien) 1845. Beilage No. 
29. 689-690. 



költői népszerűségét emeli ki, továbbá költeményeinek „valódi nemzeti" jellegére figyelmez
tet. Ez az utalás egy másik, lényeges kérdéshez vezet át bennünket. A Duxtól lefordított, 
említett versek hősei kivétel nélkül magyar alföldi figurák: juhász, csikós, szegénylegény és 
(ami csak szinonima) betyár; legközelebb, júl. 31-én a Pannoniában kiadott fordításáé (A fa
luban utcahosszat. ..) egy mulatozó magyar falusi legény, majd az 1846. jan. 10-én ugyanott 
közölt Fürdik a holdvilág.. .-é újra betyár. Dux válogatása tehát (folyóiratban megjelent, 
első kísérleteit, s majd 1846-ban kiadott fordításkötetének anyagát tekintve is) arra mutat, 
hogy elsősorban a német olvasóközönség néprajzi érdeklődésére számított: főként a magyar 
népélet jellegzetes alakjait és epizódjait kívánta Petőfi költészetén keresztül bemutatni. 
(Jellemző példa erre, hogy az elsők közt szemelte ki azt a Hírős város . . .-t is, amelyet Petőfi 
„Duna—Tisza közti tájbeszéd szerint", tehát dialektusban írt; jóllehet ennek a fordításban 
való érzékeltetése képtelenség.) Pedig Petőfi pásztorai, szegénylegényei, betyárai, kocsmáros-
néi nem érdekességek, kuriózumok, nem letűnőfélben levő életformák őrzői, hanem a leg-
magyarabbnak érzett Alföld, a költő szülőföldje független, önérzetes lakói. Petőfi a D u n a -
Tisza közi színmagyar Kiskunságban nevelkedett, amelynek népe sok évszázados privilégium 
folytán szabad volt, azaz fel volt mentve a földesúri szolgáltatásoktól. Petőfi ezt a népet 
rajzolja sok változatban, gyönyörködik benne, sőt azonosul vele: nemegyszer alig lehet el
dönteni, hogy magát a költőt vagy a tőle megszólaltatott figurát (pl. betyárt) halljuk-e. Ezt 
a népet látja maga előtt és mutatja föl, amikor — mint költő és mint forradalmár — egész 
nemzetét hasonlóan szabaddá, függetlenné akarja tenni. Kitűnően ismeri alakjait kívül-, 
belül, tehát etnográfiailag is hiteles a kép, de a hangsúly természetesen nem az effajta hiteles
ségen van. Petőfi népies darabjai, népdalai, balladái — már költészetének ezen a korai szaka
szán is — egy merőben új szemlélet kifejezői: nem kívülről csodálkozik rá a magyar alföldi 
nép világára, hanem onnan, mint központból, mint saját birodalmából, magabiztosan néz 
körül. Nem eszményít tehát (az ún. betyárromantika túlnyomórészt kívül reked Petőfi költői 
világán), hanem az eszmények rendszerén változtat: az ő értékrendszerében pl. a lólopás nem 
bűn, hanem foglalkozás, s a rablásból élő betyár öntudatosan hangoztatja, hogy tartozását 
a csárdában mindig megfizeti, mert kényes a becsületére. Dux fordításaiból mindez jóformán 
elsikkad, s valóban csak az egzotikum marad meg: eredetiben meghagyott, lefordíthatatlan 
kifejezések, melyeket lapaljai jegyzetben magyaráz a fordító, bizarrnak tűnő figurák és 
helyzetek. Kétségtelen, hogy Dux túlbecsülte erejét, amikor éppen ezt a sajátosan népi és 
magyar, Petőfi szemléleti és nyelvi biztonságával megjelenített világot kísérelte meg a német 
nyelv közegében érzékeltetni. De ez a feladat nem volt teljességgel megoldhatatlan. így pl. 
a magyar származású német írónak, Anton Vilneynek (eredeti nevén Karl August von Tersz-
tyánszky, ill. Terzky), aki 1848-ban Lipcsében egy kis kötetnyi magyar népdalfordítása kere
tében kiadta Petőfinek 13 népies darabját (köztük olyanokat, amelyeket előbb már Dux is 
lefordított), meglepően jól sikerült. Ezt Turóczi-Trostler József — Dux és Vilney társadalmi 
helyzetével, politikai hovatartozásával összefüggő fordítói módszerének, terminológiájának, 
írói alkatának mesteri összehasonlításával — meggyőzően bizonyította.8 Tanulmánya felment 
attól, hogy Duxnál tovább időzzem; vele s fogyatkozásai ellenére alapvető fordításkötetével9 

a Petőfi-irodalom egyébként is sokat foglalkozott. A kötet keletkezésével kapcsolatban azon
ban még ide kívánok iktatni néhány megjegyzést. 

Az adatok szerint az önálló kötethez a Sonntagsblätterben megjelent fordítások egyengették 
az utat: Petőfi külföldi befogadásának másik nagy előkészítője és buzgó munkása, a pesti 
német polgárcsaládból való Kertbeny Károly (1824 — 1882) írta meg később kiadott emléke
zéseiben, hogy 1845 vége felé Pesten kezébe került a bécsi folyóiratnak ez a száma, Petőfihez 

«TURÓCZI-TROSTLER, József: i. m. 75—89. 
9 Ausgewählte Gedichte von Petőfi. Aus dem Ungarischen übersetzt von Adolf Dux. Wien, 

1846. Mörschner's Witwe und Bianchi. VII, 102 p. 

37 



sietett vele, aki állítólag nagy tetszéssel fogadta Dux kísérleteit, s helyeselte Kertbeny tervét, 
hogy Duxot a munka folytatására fogja biztatni. Kertbeny valószínűleg eltúlozta Petőfi 
elragadtatását, de hogy a költőnek csakugyan nem volt ellenére versei német nyelvű kiadá
sának gondolata, azt igazolja egyrészt Duxnak Kertbenyhez intézett, teljes szövegében ismert 
válasza,10 valamint Dux válogatásának előszava: az előbbiben Dux közli, hogy szívesen 
vállalkozik a feladatra s kéri a költő műveit, továbbá, hogy nagy örömmel venné, ha maga 
Petőfi is írna neki; az utóbbiból pedig kitűnik, hogy ez meg is történt (maga a levél nem 
maradt fenn): „Was meine Übersetzungen betrifft, so sind sie, wie es mir mein geschätzter 
Landsmann in einem Briefe einmal selbst zugestanden, im Geiste des Originals wiedergegeben."11 

(A kötet anyagából egyébként megállapítható, hogy Petőfi Verseinek I. és II. füzetét, valamint 
a Szerelem gyöngyei c. ciklust küldte meg fordítójának.) Mi Duxnak ehhez a közléséhez csak 
annyit kívánunk hozzáfűzni: bizonyos, hogy Petőfi — aki jól beszélt, sőt tűrhetően írt is 
németül — érezte Dux átültetésének gyöngéit, de azt a lehetőséget, hogy költeményeit for
dításban az egész német nyelvterület olvasói megismerhetik, nyilván csábítónak találta. 

3. Hasonló tanulságokat vonhatunk le a Petőfi-fordítások történetének egy másik korai 
epizódjából is. Ennek fordító-„hőse" Beck Károly, a Petőfinél csak néhány évvel idősebb, 
magyar származású osztrák költő, akinek működéséhez a Fiatal Németország írói olyan nagy 
reményeket fűztek. Beck 1846 tavaszán Pesten tartózkodott, s emlékiratai szerint ez idő 
alatt többször találkozott Petőfivel. Ezek a 18 év múlva kiadott „naplójegyzetek" — németül 
és magyarul — többször is megjelentek,12 s mivel sok bennük (főként Petőfi beszéltetésében) 
a valószínűtlen, interpolált elem, egész kis irodalom támadt körülöttük.13 Becknek erre a 
találkozásra az egykorú adatok szerint elsősorban az adott okot, hogy költő-kollégája (mint 
emlékirataiban nevezi: honfitársa) verseinek németre fordítását tervezte. A magyarországi 
lapok megírták ezt, legelőször a Pesti Divatlap, melynek Petőfi akkor munkatársa volt. 
E lap 1846. ápr. 9-i híre kiemeli, hogy Beck állítása szerint „a németek Petőfit minden magyar 
költő közt leginkább ismerik", továbbá, hogy a tervezett fordításkötetből legalább 5000 pél
dány eladását reméli. Az Ungar pedig két nap múlva szó szerint ezt írta: „Unser geniale Beck 
überdichtet gegenwärtig Petőfi's Gedichte und wird sie seiner nächsten Gedichte-Sammlung 
einverleiben oder in einem eigenen Bändchen herausgeben." Beck kései emlékezéseiből ez 
a szándék csak elmosódottan vehető ki: említi bennük, hogy két, már kész fordítását meg
mutatta Petőfinek, aki udvariasan bár, de félreérthetetlenül azt mondta rájuk, hogy azok 
már nem az ő költeményei. Az a pár mondat, amit Beck ezzel kapcsolatban a költő szájába 
ad, nagyon hihetően hangzik, mind tartalmát, mind megfogalmazását tekintve: „Ach, diese 
Lieder haben aufgehört mein zu sein, das sind förmliche Nachdichtungen. Nein, Dichter 
sollen nicht übersetzen, denn Dichter wie Könige lieben dem geschürften Metall das eigene 
Bild aufzudrücken! Es ist mein Silber, aber Ihr Stempel durchweg." Beck azt válaszolta, 
hogy ez bizony csüggesztően hangzik, Petőfi pedig állítólag azzal zárta le a kérdést, hogy 
Beck ne is fáradjon tovább az ő tolmácsolásával.14 Pedig hogy Petőfi, ha tán bizonyos fenn
tartásokkal is, de végső soron jóváhagyta, helyeselte költőtársa tervét, sőt hogy esetleg — 
az ezúttal is közvetítő szerepet játszott Kertbeny emlékezése szerint15 — mintegy 30 költe-

10 L. Tanulmányok Petőfiről c. i. m. 179. A levél kelte: Pressburg, 1845. nov. 26. Kertbeny 
„Dichtungen von Alexander Petőfi" c. kötetének függelékében tette közzé. Leipzig 1858. 
5gj 592. 

11 DUX fent idézett kötetének I. lapján. Az Előszó kelte: „Wien im Juni 1846." 
" BECK, Karl: Tagebuchblätter, 1846. (Első közlése:) Pester Lloyd 1864. jan. 31—márc. 5. 
13 L. újabban: HATVÁNY Lajos: így élt Petőfi. 2. jav. kiad. Bp. 1967. 1. köt. 835-841.; 

TURÓCZI-TROSTLER, József: Lm. 100-103; LUKÁCSY Sándor: Petőfi és Cabet. ItK 
1966. 316-317. 

14 L. Pester Lloyd 1864. febr. 25. 
16 KERTBENY (Károly): Irodalmunk túl a határokon. Szépirodalmi Lapok (Pest) 1853. 

márc. 6, 291—292. 



menyének német nyersfordítását is elkészítette Beck számára, azt két konkrét tény való
színűsíti. Az egyik az, hogy Petőfi saját kezűleg írt német nyelvű önéletrajzot adott át Beck-
nek, nyilván nem emlékül, mint ezt a német költő utóbb állította, hanem — feltehetőleg 
éppen Beck kérésére — abból a célból, hogy fordítója birtokában legyen a tervezett fordítás
kötet bevezetőjéhez és jegyzeteihez szükséges legfontosabb életrajzi és bibliográfiai adatok
nak. Ez kitűnik az önéletrajz jellegéből. (Beck a kéziratot megőrizte,16 s az ma a pesti Petőfi 
Irodalmi Múzeum tulajdonában van.) A másik, kevésbé ismeretes bizonyíték pedig az, hogy 
Beck az adatok szerint elkészítette a fordításokat; közlésükre rajta kívül álló okok miatt 
nem került sor. 1848 elején ugyanis Berlinben megindította Monatsrosen c. vállalkozását, 
melynek két első (jan. és febr. havi) számában eredeti költeményeit tette közzé, a következőbe 
pedig a szóban forgó fordításokat szánta. A Morgenröthe c. pesti folyóirat berlini levelezője 
1848. jan. 2-i keltezéssel a megjelent 1. füzetről szólva ezt jegyzi meg: „Ich nehme nun gewiss 
nicht voreilig an, dass dieses Werk . . . auch bei uns (értsd: Magyarországon) freudigen An
klang finden wird, um so mehr, als ich aus erster Quelle versichern kann, dass eines der nächsten 
Hefte Petőfy's Liebeslieder in feinstgeformter Übersetzung bringen wird." A Wiener Zeitschrift 
1848. márc. 4-i számának híre pedig — már a Monatsrosen 2. számának megjelenése után 
— így szól: „Wir sind begierig auf die folgenden Hefte, deren nächstes, wie wir hören, eine 
Übersetzung von Petőfi's Liedern bringen soll." Ezeknek az értesüléseknek a forrása pedig 
csak maga Beck lehetett, aki eszerint már 1847 végén elkészült a szóban forgó átültetésekkel. 
Folyóirata azonban márciusban — a forradalmi események miatt — megszakadt, s az ígért 
fordítások (Petőfi „szerelmi dalai"-ból) sosem jelentek meg. Beck Petőfi-fordításai közül 
csak kettő vált ismeretessé a Frische Quellen c. pesti folyóirat 1854. évfolyamából: a Horto
bágyi kocsmárosné . . . és az Elvennélek én, csak adnának. . . c. népies szerelmi dal.17 Ezekre 
csakugyan ráillik Petőfi feljebb idézett véleménye: már nem is Petőfi, hanem Beck költemé
nyei: inkább szabad átdolgozások (az utóbbinak alcíme jelzi is ezt), mint fordítások. De még 
ha azok közül való volt is ez a két darab, amelyeket Beck a Monatsrosen 3. füzetébe szánt, 
akkor sem ítélhetnénk meg belőle az egész vállalkozást. Beck tervének meghiúsultát nagyon 
sajnálatosnak tarthatjuk: Petőfi-fordításait mindenképpen a német—magyar irodalmi kap
csolatok értékes és érdekes termékeiként tarthatnók számon, ha a forradalom évében meg
jelentek, vagy legalábbis kéziratban fennmaradtak volna. De bár elvesztek, az ismertetett 
tények önmagukban is sokat mondanak: újabb példáját szolgáltatják annak, hogy nemcsak 
a német irodalomban kezdtek megérlelődni az 1840-es évek új magyar irodalmi jelenségei, 
elsősorban Petőfi költészete megértésének, befogadásának feltételei, hanem maga Petőfi is 
kész volt a német irodalomhoz való közeledésre, s igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy költé
szete — annyira szeretett anyanyelvének szűk korlátait átlépve — a német nyelv közvetíté
sével az egész világirodalom számára hozzáférhetővé váljék.18 

4. Beck Károly akkor távozott el Pestről, amikor Petőfi új verseskötete, a Felhők c. ciklus 
kikerült a sajtó alól (1846. ápr. 23.). Addigi köteteiből tartalmilag-műfajilag-formailag egyaránt 
merőben elütő gyűjtemény volt ez: apróbb kísérleteket, gondolatforgácsokat, költői ötleteket 
tartalmazott, változatos formai megoldásokkal, a magyar költészetben mindaddig szokatlan, 
többé-kevésbé kötetlen, változó sor- és szótagszámú, í 11. rímképletű, strófákra sem tagolódó 
verstesttel. Filozófiai, lélektani kérdéseket tesz föl bennük és költői eszközökkel válaszol 

16 L. BECK id. cikkét: „Das Qedenkblatt des Dichters hielt ich hoch in Freuden und Leiden 
meine Mappe bewahrt es noch heutigen Tages." 

17 „Frau Wirtin, mein Täubchen, mein Engelein . . ." és „Nur Dich". (Frei nach dem Un
garischen des Petőfi.) Frische Quellen (Pest) 1854. és Beck id. cikkében. A fordításokat újra 
közli és értékeli: TURÓCZI-TROSTLER, J.: i. m. 102-104. 

18 Beckről 1. még: MÁDL, Antal: Karl Beck. Ein Vermittler zwischen ungarischer, Österre
ich ischer und deutscher Literatur. Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen litera
rischen Beziehungen c. i. m. 202—213. 
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rájuk; központi témái: az idő múlása, a világ és az ember gonoszsága, az emberi érzések rej
télyei, a világegyetem titkai, csalódás a szerelemben és a barátságban. Életrajzi és költői 
válság terméke ez a ciklus, de mentes a korában divatos érzelgéstől. Petőfi leggyakoribb, ere
deti módon alkalmazott módszere a lelki folyamatoknak természeti képekkel, jelenségekkel 
való érzékeltetése. A ciklus egészében véve bár egyetlen színvonalú, de igen modern, mai szó
val élve „formabontó" kísérlet volt, amelyről az egykorú magyar kritika vagy sokatmondó 
hallgatással nyilvánított véleményt, vagy csak annyit jegyzett meg, hogy Petőfi német módra 
filozofálni kezd és „mély kérdésekre . . . felületes sületlenséggel felel".19 Sokáig kísértett Petőfi
irodalmunkban ez a Fe//ző/c-ellenes elfogultság: először Meltzl Hugó erdélyi szász származású 
Petőfi-kutató, a kolozsvári egyetem kitűnő német nyelv- és irodalomtanára méltatta érdeme 
szerint Petőfinek ezt a ciklusát; 1882-ben teljes német fordítását is kiadta.20 A Felhők első 
voltaképpeni „felfedezői" azonban egykorú fordítói voltak: Kornfeld Viktor Móric és Zerffi 
Ignác Gusztáv. Az előbbi, eredeti hivatására nézve orvos, a hazai német publicisztika idősebb, 
a 20-as években fellépett nemzedékéhez tartozott.21 1845. április 16-án az Ungarban a ciklus
nak azokból a darabjaiból készített fordításait adta ki, amelyeket Petőfi mutatványként 
közölt a kötetből a Pesti Divatlapban. A fordító a külsőségek szolgai másolása helyett inkább 
a vers hangulatának visszaadására törekedett, nem minden siker nélkül. Kitűnő például a 
ciklus 41. darabjának (Oda nézzetek!) a fordítása: jóformán maradéktalanul közvetíti az 
eredeti vers kivételes erejét, mely a befejezésben — mondhatni — érzelmi energiává alakul át: 

Sieh, wie des Sturmes Macht... 

Sieh, wie des Sturmes Macht 
Zur Schlacht 
Sich aufgemacht! 
Er kommt auf des Windes Pferd, 
Die Wolkenfahn' in einer Hand, 
Die zweite hält des Blitzes Schwert, 
Zur Schlacht dahergerannt. 
Sein Nah'n gibt die Trompete kund, 
Des Donners lauter Riesenmund. 

Und dieser wilde Sturm, 
Der manchen festen Thurm 
So leicht dahin gerafft, 
Der manchen alten Eichenbaum 
Reißt aus des Berges Felsenraum, 
Wo er so lang getrotzt der Zeiten Kraft; 
Gewaltiger Sturm ! vermagst nicht auszumerzen 
Den tiefen Kummer aus des Menschen Herzen. 

Zerffi Ignác Gusztáv, az 1820 körül született, előbb bécsi, 1844-től pozsonyi újságíró, aki 
1846 áprilisában Pesten telepedett meg, azonnal felfigyelt a Felhők-kötetre, és a Spiegelben, 
amelynek munkatársa lett, már máj. 9-én hírül adatta, hogy elkészült a teljes, 66 darabból 

19 Magyar Szépirodalmi Szemle (Pest) 1847. máj. 2, 277. (Pulszky Ferencnek Petőfi Összes 
Költeményei c. kötetéről szóló, névtelenül megjelent bírálatából.) 20 Petőfi's Wolken. (Felhők.) Lyrischer Cyklus. Zum erstenmale ins Deutsche übersetzt, 
. . . von Hugo Meltzl von Lomnitz. Lübeck (1882.) 122 p. (Deutsche Hausbibliothek 1.) 21 Kornfeldről 1. Tanulmányok Petőfiről c. i. m. 150. 



álló ciklus német fordításával.22 Tervezett fordításkötete azonban sosem látott napvilágot, 
aminek nem teljesen tisztázott hátterében a szerző és fordító személyes összetűzése gyanít
ható, de hogy Zerffi nem blöffölt, azt azok a mutatványok bizonyítják, amelyeket e fordítá
saiból máj. 6. és júl. 8. között közzétett. Ezek összesen 8 darab fordítását tartalmazták. Meg
lepően jól sikerült érzékeltetnie bennük az eredetiek tépelődő, komor hangulatát, de tartalmi 
és formai tekintetben is nagy leleményességről tanúskodó, pontos fordítói munkát végzett. 
Nagy kár tehát, hogy a ciklus teljes fordítását nem jelentette meg. Feltehetőleg alkalmas 
lett volna ez a kis kötet, hogy Petőfi iránt külföldön — már életében — szélesebb körű figyel
met ébresszen, mint Dux fordításai, de arra is, hogy a hazai irodalomkritikát kedvezően befo
lyásolja, figyelmeztesse a ciklus újszerűségére, tartalmi és formai újdonságaira. Szemelvény
ként a Szállnak reményink... és a Gyertyám homályosan lobog... fordítását mutatjuk be: 

Die Hoffnung fliegt... 

Die Hoffnung fliegt, wie bunter Vögel Heer; 
Doch wenn sie zieht am fröhlichsten umher, 
Sich tauchend in des Aethers reinstem Duft, 
Wo nicht der Aar mehr hausen kann — 
Da kommt die Wirklichkeit, der rauhe Jägersmann 
Und schießt sie aus der Luft. 

Trüb flammet meiner Kerze Schein ... 

Trüb flammet meiner Kerze Schein . . . 
Bin ganz allein . . . 
Mache durch mein Zimmer stumm die Runde . . 
Hab' die Pfeife dampfend noch im Munde . . . 
Bilder aus vergang'nen Tagen um mich gleiten, 
Doch ich sehe nur im Weiterschreiten 
Flücht'gen Rauches Schatten an der Wand — 
Denk' dabei an enger Freundschaft Band. 

5. Másfél évet lépünk előre. A forradalom évében, 1848 elején meghalt Rózsavölgyi Márk, 
az egykor rendkívül népszerű zeneszerző és muzsikus, a magyar verbunkos-zene egyik meg-
újítója. Petőfi személyesen ismerte és kedvelte az utolsó éveiben sok nélkülözést látott öreg 
művészt, és őszinte gyászról tanúskodó, szép költeménnyel búcsúztatta (Rózsavölgyi halálára). 
Ennek Hoffmann Károlytól készített német fordítását a Spiegel márc. 8-án közölte. Hoff-
mann, ez az ekkor legfeljebb 19 éves, pozsonyi születésű újságíró és költő,23 nem ez alkalom
mal fordított először Petőfi-verset. Már 1845 végén közölt átültetéseket a költő Szerelem gyön
gyei c. kötetéből a Spiegel irodalmi mellékletében, a Schmetterlingben. De bár amazokban 
is jelét adta jó műfordítói adottságainak, ez az újabb teljesítménye további fejlődésről tanús
kodik. Petőfi a verses nekrológban nem egyéni gyásza kifejezésére törekszik, hanem azt a 
sajátos, sírva vígadó lelkiállapotot kívánja felidézni, amely a magyar kávéházi muzsikus 
hallgatóságát (s vele együtt magát a költőt is) el-elfogta a kedvelt verbunkos nóták dallamaira; 

22Zerffiről és FeM/c-fordításáról 1. Tanulmányok Petőfiről c. i. m. 151—160, ill. KISS Jó
zsef: A Nemzeti dal egykorú fordítói és fordításai c. tanulmánya keretében: Petőfi és kora. 
(Szerk. LUKÁCSY Sándor és VARGA János.) Bp. 1971. 434-459. 

23 Hoffmannról 1. Petőfi és kora c. i. m. 413—417. (KISS J. i. m. keretében.) 
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sőt, finom stílusérzékével — úgy látszik — éppen egy ilyet választott költeménye formai 
mintájául.24 A fordításon is érezhető az ismert dallam hangulati és ritmikai ihletése: úgy vissza
adni, mondhatni, újra átélni és németül versbe foglalni, amint az Hoffmannak sikerült, csak 
olyasvalaki lehetett képes, aki — azonkívül, hogy mindkét nyelv teljes ismeretével és fejlett 
verselő-készséggel, gazdag szó- és kifejezés-kinccsel rendelkezett — érzelmileg is közvetlenül 
érdekelt volt. Mint Pesten élő újságíró, feltehetőleg ő maga is ismerte Rózsavölgyit, és hallgatói 
közé tartozott. Pontosan megértette Petőfi szándékát, s annak szellemében végezte a tol
mácsolás munkáját, inkább a hangulat, mint a szó szerinti tartalom pontos tükrözésére töre
kedve, s óvatosan, tapintattal kerülve meg a lefordíthatatlan „magyarizmusokat". 

• 

• 

Auf Rózsavölgyi's Tod 

Alter Geiger, sage an, was that ich dir, 
Daß du Gram und Trauer stets erweckst in mir? 
Bange ward mir, ach ! wenn deine Geig' erklang, 
Nun, da sie verstummt ist, wird mir noch mehr bang, 
Wird mir Armen noch mehr bang 1 

Ach 1 dem Ungar ist zu trauern nur vergönnt, 
Daß er ohne Trauer nicht mehr leben könnt'; 
Da25 es so ist, alter Freund, so werde wach, 
Nur dein Geigenspiel erpresse uns das Ach, 
Es erpresse uns das Ach l 

Seht, der Ungar hat ein eigenes Geschik, 
Weder vorwärts sieht er gerne, noch zurück; 
Lang' vergaß er dessen, was vordem geschehn, 
Und die Zukunft? Wer wird auf die Zukunft sehn? 
Wer wird auf die Zukunft sehn? 

Einmal nur ist Mensch der Ungar, wenn verklärt 
Herzdurchdringend Töne der Musik er hört; 
Thränenvoll wird da sein Aug', die Brust voll Leid — 
Ach ! er denkt an traurige Vergangenheit, 
Traurige Vergangenheit! 

Laß sie fließen nur, die Thränen; dann du weinst 
Um die Helden, die zu Mohács fielen einst I 
Hätt' man einzeln sie begraben, stünden ja 
Alldort zwanzigtausend Grabessteine da, 
Zwanzigtausend stünden da! 

Und sodann, wenn wir uns sattsam ausgeweint, 
Geht es los mit Leib und Seele gen den Feind! 
Und je mehr wir ihrer träfen muthentflammt, 
Fielen sie durch uns're Schwerter insgesammt, 
Fielen alle insgesammt! 

24 A versnek — Petőfinél szokatlan — strófaképlete ( 4 x 1 1 + 1 x 7 szótagú sor), melyben 
a 4. sor két utolsó üteme (4 -j- 3 szótag) az 5. sorban szó szerint vagy némi eltéréssel ismétlő
dik, figyelmeztet erre. 

25 Az eredeti szövegben álló „Daß" feltehetőleg sajtóhiba „Da" helyett. 
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• 

Dann wird auch erwachen unser Selbstvertrau'n, 
Daß wir auf die eigne Stärke können bau'n, 
Daß des Ungarn Lebensbaum zu blüh'n beginnt, — 
Und bewundernd staunt ihn an das Menschenkind, 
Staunt ihn an das Menschenkind ! 

Alter Geiger, alter Freund, erwache denn ! 
Daß bei deinen Weisen unser Herz entbrenn'; 
Denn bei Gott! nur dir vor Allen war's bewußt, 
Wo das Herz dem Ungar poche in der Brust, 
Wo's ihm poche in der Brust 1 

• 

Wie wir dich geliebt 1 und dennoch schiedest du ! 
Fünfzig Jahre hörten wir dir gerne zu, 
Kehr' zurück, auf daß sich unser Herz erfreu', 
Und beginn' die fünfzig Jahre nun auf's Neu', 
O beginn' sie auf's Neu' 1 

Also rief ich, bis er endlich auferstand, 
Doch gar bald in's tiefe Grab zurück entschwand, — 
Nur auf seine Wohnung zeigte stumm er hin: 
Und was sah ich? Geig' und Bettelstab darin ! 
Geig' und Bettelstab darin ! 

6. 1848. márc. 15-én Pesten kitört a forradalom, melynek alaphangját Petőfi cenzúra nél
kül kinyomtatott Nemzeti dala s annak legalább ötféle friss német fordítása adta meg,26 a 
fordítók közt volt a már ismert Hoffmann, Dux és Zerffi is. A győzelmi mámor hangulatát 
a hónap vége felé a forradalmi felzúdulás újabb hulláma váltotta fel, annak nyomán, hogy a 
császár — márc. 17-i ígérete ellenére — vonakodott szentesíteni a független magyar kor
mányról és a jobbágyfelszabadításról szóló törvénycikkeket, a magyar függetlenségnek, ill. 
a feudális viszonyok felszámolásának e két alapvető feltételét. A hír keltette megdöbbenés 
első óráiban vetette papírra s nyomatta ki röplapon Petőfi A királyokhoz c. költeményét. 
Ebben megvetését és a királyság korhadt rendszerének közeli bukásába vetett hitét fejezte 
ki. Ennek a költeménynek is több egykorú német fordítását ismerjük. Kettő közülük Pesten 
készült s jelent meg március vége felé ugyancsak röplapon. Ezeken a fordító személyére semmi 
nem utal.27 Mindkét fordítás jószándékú, de erőtlen kísérlet volt Petőfi szenvedélyes és merész 
vádiratának visszaadására. Messze elmaradnak attól a harmadiktól, amelynek tudtunkkal 
csak egyetlen példánya maradt fenn, mégpedig a bécsi Nemzeti Könyvtárban.28 Ezen Petőfi 
nevén kívül csak egy „J. P." monogram olvasható, mint a fordító névjele, egyéb adat (meg-

26 L. KISS Józsefnek a 22. sz. jegyzetben idézett tanulmányát, Petőfi és kora c. i. m. 411— 
483. 

271) An die Könige. Kezdősora: „Was selten Euch geworden, geb' ich Euch . . . " (A szerző 
neve a szöveg végén van feltüntetve: Petőfi Sándor.) (Röplap.) Druck von Bagó in Ofen. 
(Hely- és időmegjelölés nélkül.) A fordító neve nincs feltüntetve. L. Fővárosi Szabó Ervi 
Könyvtár (Bp.) Budapest-gyűjtemény. 2) An die Könige, frei bearbeitet nach Petőfi. Kezdő
sora: „Höret Majestäten! auf dem Throne d o r t . . . " (Röplap.) Druck v. J. Beiméi. (Hely
es időmegjelölés nélkül.) A fordító neve nincs feltüntetve. L. Országos Széchényi Könyvtár. 
Ez utóbbi fordítás készítőjének kilétére csak évtizedekkel később derült fény: Friedländer 
Náthán, akkor fiatal pesti diák volt. (Vö. Petőfi és kora c. i. m. 468—470.) 

28 An die Könige. Aus dem Ungarischen des Petőfi. Übersetzt von T. P. (Röplap.) Österre
ich ische Nationalbibliothek (Wien). — Flugschriftensammlung. „Österreich, 1848. Wien, 
undatiert L—Z." feliratú dobozban. 
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jelenési hely, idő, nyomda) nincs rajta. Lelőhelyéből, valamint abból a tényből, hogy a for
dító Munkács várának nevét (melynek jelentőségével csak a magyar olvasó volt tisztában) 
mellőzte, a röplap bécsi keletkezésére és megjelenésére lehet következtetni. Ezt támasztja 
alá az a körülmény is, hogy erről a röplapról sem az egykorú magyarországi sajtó, sem a 
Petőfi-irodalom nem tud. Hogy ki lehetett a fordító, ahhoz az említett névbetű édeskevés 
segítséget nyújt, hiszen nagyon is elképzelhető, hogy a J. P. monogram nem a fordító valódi 
névjele. Mint láttuk, Pesten Petőfi volt az egyetlen, aki a röplapon megnevezte magát, híven 
versének ahhoz a sorához, mely szerint nincs a szívében félelem;29 fordítói nem szolgáltatták 
ki a nevüket a nyomozó hatóságoknak. A császárvárosban működő fordítónak még több oka 
volt neve elhallgatására, ill. félrevezető jel használatára. De bármennyire is sajnálatos, hogy 
ezt a fátyolt egyelőre nem lebbenthetjük fel, maga az eddig ismeretlen műfordítás minden
esetre fontosabb, mint szerzőjének kiléte. Kitűnő munka ez, azt mondhatjuk, szinte egyen
rangú az eredetivel. Vérbeli forradalmár és gyakorlott költő lehetett a szerzője: magának Pető
finek nyers erejét, egyenes, szinte brutális szókimondását halljuk itt német nyelven, lendüle
tes, kifogástalan ritmusú verseléssel. Talán csak a refrén erőtlenebb valamivel; az eredetiben 
Petőfi gúnyosan, ritkított kiemeléssel utal a sztereotip, hízelgő „szeretett" jelzőre, mely (az 
újabb ígéretszegéssel) immár végképp értelmetlenné vált. Ez a fordításból, talán szándékosan, 
talán jobb megoldás híján, elsikkadt. 

A fordítás jelentőségét fokozzák sajátos (bár pontosabban sajnos nem ismert) keletkezési 
körülményei. A Petőfi-irodalom már korábban is jegyzett fel olyan esetet, hogy Petőfi-vers 
(ti. a Nemzeti dal) folklorizált német változata a magyar határokon túl szabadságharcos 
dallá vált: a baden-pfalzi forradalmárok indulója volt.30 Arra azonban, hogy Petőfi-vers 
hű fordítása közvetlenül, szerzője nevével jutott volna forradalmi szerephez külföldön, ez 
az egyetlen máig ismert példa. Mert hogy bécsi republikánus volt a fordítója és terjesztője 
(talán a májusi bécsi forradalmi mozgalmak idején, a császár Innsbruckba menekülése után), 
ahhoz alig férhet kétség. A fordítás tehát Petőfi a császári birodalom szívéig eljutott király
ellenességének s a magyar—osztrák forradalmi kapcsolatoknak beszédes dokumentuma. 

An die Könige 

Was nimmer ihr zu hören pfleget, 
Ein wahres Wort, ich sag' es euch l 

Ob es zum Danke euch beweget, 
Ob ihr mich straft, mir gilt es gleich. 

Wohl Kerker droht und Hochgericht, 
Doch Furcht kennt meine Seele nicht. 
Euch schmeichelt nur ein niedrig Schranzenheer; 
Des Volkes Liebe hat kein König mehr. 

Der Völker liebetreuer Glaube, 
Längst hat ihn euer Trug geknickt; 

Verwelkt liegt er im Straßenstaube 
Von jenes Wagens Wucht zerdrückt, 

Der von gebrochnen Schwüren voll. 
Hin durch die Welt tönt sein Geroll! 
Euch schmeichelt nur ein niedrig Schranzenheer; 
Des Volkes Liebe hat kein König mehr. 

29 A költemény miatt a császár — az új sajtótörvény alapján — 1848. máj. 5-én feljelentést 
tett Petőfi ellen; ezt a nádor továbbította is az igazságügyminisztériumnak, de az nem indított 
eljárást. (L. TAMÁS Ernő: V. Ferdinánd sajtópöre Petőfi ellen. Pesti Hirlap 1928. ápr. 1.) 

30 L. STEINER, Gerhard: Ungarisches Volkslied in Deutschland. Studien zur Geschichte 
der deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen c. i. m. 263. 
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Die Völker tragen euch, nur tragen, 
Wie man ein nöthig Übel trägt, 

Doch lieben nimmer! — Bald wird's tagen, 
Bald eu're letzte Stunde schlägt! 

Der Welten richtet, Welten schuf, — 
Bald hört ihr seinen Donnerruf! 
Euch schmeichelt nur eine niedrig Schranzenheer; 
Des Volkes Liebe hat kein König mehr. 

Soll ich die Welt in Flammen setzen 
Mit meiner Rede wilden Gluth? 

Soll ich Millionen auf euch hetzen 
Mit hassestoller Samsonswuth? 

Soll ich die Todtenglocke zieh' 
Daß eu're Lebensgeister flieh'n? 
Euch schmeichelt nur ein niedrig Schranzenheer; 
Des Volkes Liebe hat kein König mehr. 

Nicht will ich wach die Völker rütteln, 
Nicht Noth thut meiner Rede Wucht! 

Wozu den Baum erst heftig schütteln, 
Um seine angefaulte Frucht? 

Von selber fällt die faule Last, 
Ob unberührt auch bleibt der Ast. 

Euch schmeichelt nur ein niedrig Schranzenheer 
Des Volkes Liebe hat kein König mehr. 

7. Egyetlenegy fordítást kívánok még bemutatni. Ez már az 1848 őszén kirobbant fegy
veres harc légkörét idézi. A már említett Karl Hoff mann CsűfadaZ-fordításáról van szó, melyért 
az érdemes fordítónak nagy árat kellett fizetnie: a fővárost 1849 elején megszálló osztrák 
hatóságok letartóztatták, s az állítólag külön röplapon is terjesztett, forradalmi harcra buz
dító fordításért két évi nehéz várfogságra ítélték.31 A költemény röplapkiadására nem akad
tunk rá, de szövegét ismerjük a Der Wahre Ungar c. (az ekkor Zerffitől szerkesztett Ungarral 
rivalizáló), Saphir Zsigmondtól szerkesztett, radikális irányú pesti lap dec. 23-i számából. 
Itt a fordító nevét csak C. H. monogram jelzi. Hoffmann ebben a tudtunkkal utolsó Petőfi
fordításában ismét remekelt. Annak idején, márciusban, a Nemzeti da/-fordítások közül az 
övé volt a legnehézkesebb, feltehetőleg a gyors munka miatt. Ezúttal azonban bebizonyította, 
hogy nemcsak a nemes pátosz hangját tudja művészi módon közvetíteni. Most sem volt sok 
ideje (a Schlachtenlied 3 nap múlva követte az eredetit), a magyar költő lendületes, magával 
ragadó harci indulóját mégis jóformán minden fordítói megalkuvás nélkül, ugyanabban a 
határozott, pattogó ritmusban sikerült német nyelven megszólaltatnia. A fordítás érdekesen 
emlékeztet Uhland híres „Vorwärts!" c. harci dalára, amelyet Petőfi feltehetően ismert,32 

de a két költeményben voltaképpen csak a sűrűn megismétlődő refrén azonos, egyéb közük 
alig van egymáshoz. 

31 L. Petőfi és kora c. i. m. 414. 
32 Hogy Petőfi diákkorában olvasta Uhland költeményeit, azt az emlékezéseken kívül az a 

konkrét adat is bizonyítja, hogy egyik diákkori balladapályázatához tőle választott jeligét: 
„Das Horn verkündet Sturm. Uhland." (L. HATVÁNY Lajos: i. m. 1. köt. 381.) Az idézet 
Uhland Graf Eberhard der Rauschebart c. ciklusából való. 
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8. A császári csapatok alig két héttel a „Schlachtenlied" megjelenése után megszállják a 
magyar fővárost. A kormány Debrecenbe menekül, a magyar ügyet támogató német lapok 
megszűnnek, csak egy-kettő jelenik meg majd a tavaszi hadjárat után legfeljebb néhány héten 
át. Petőfi-versek fordításával nem találkozunk többé az egykorú hazai sajtóban. A költő 
maga is alig ír ezután: Bem tábornok erdélyi seregéhez helyezteti át magát és Csatadalához 
méltón 5 véres ütközetben vesz részt. Fordítóit válaszút elé állítják és szanaszét szórják a 
minden felforgató politikai és katonai események. Dux 1848 őszén visszamegy Bécsbe s foly
tatja egyetemi tanulmányait, Zerffi a magyar honvédsereg tisztje lesz, Hoffmannt a megszálló 
hatóságok letartóztatják és bíróság elé állítják; más fordítók eltűnnek a szemünk elől. Egyet
len személyről tudunk, aki 1849 első felében Petőfi-fordítással foglalkozik: ez a még 1846-ban 
külföldre távozott Kertbeny Károly. Nagyszabású fordításkötetet készít elő kiadásra, amelybe 
Petőfitől több, mint 300 darab kerül; függelékben más magyar költők bemutatását tervezi. 
Saját Petőfi-átültetései közé Dux kötetéből is beiktat 16 darabot, a „Männerlied" (Ha férfi 
vagy, légy férfi...) pedig az osztrák Leopold Kompért munkája (ennek keletkezéséről, ko-
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Schlachtenlied 

Trompeten und Trommeln wirbeln zum Streit, 
Es stehen die Truppen zum Kampf bereit, — 
Vorwärts! 

Es klirren die Schwerter, die Kugel pfeift, 
Was den Ungar mit hehrer Begeist'rung ergreift — 
Vorwärts 1 

Laßt hoch in die Lüfte die Fahnen weh'n, 
Allüberall soll man sie flattern seh' n I 
Vorwärts! 

Sie sollen es lesen, geschrieben ist's dort: 
Freiheit l das hohe, herrliche Wort! 
Vorwärts 1 

Wer ein Ungar ist, und wer ein Held, 
Sich dem Feinde muthig entgegenstellt; 
Vorwärts! 
Und ist er ein Ungar, so ist er auch Held, 
Was er will, dem Himmel wohlgefällt. 
Vorwärts! 
Die Erd' unter mir ist blutigroth, 
Mein Kamerad liegt neben mir todt — 
Vorwärts l 
Und ich? ich werd' wohl nicht schlechter sein ! 
Drum muthig in's Kampfgewühl' hinein! 
Vorwärts 1 
Und wenn wir verlieren auch Hand und Fuß, 
Und jeder der Unsrigen fallen muß, 
Vorwärts l 
Drum muthig ihr Brüder und haltet Stand, 
Eh' fallen wir, als das Vaterland! 



rabbi közléséről nem tudunk).33 Kertbeny zegzugos életútjának, a magyar irodalom külföldi 
megismertetése érdekében kifejtett fáradhatatlan munkásságának, kiterjedt levelezésének, 
óriási arányú, de gyenge színvonalú, baklövésekkel kísért fordítói munkájának nagy irodalma 
van,34 ezúttal csak ennek a még Petőfi életében megjelent első fordítói teljesítményének35 

egyetlen érdekes vonatkozását, ti. Heinrich Heinének a kötet keletkezésében játszott szerepét 
és róla nyilvánított véleményét kívánom ismertetni. Ezek az adatok korántsem ismeretlenek 
a Petőfi-irodalomban, Kertbeny azonban különféle alkalmakkor eltérő módon használta fel, 
ill. közölte őket, ami félreértések, ellentmondások forrásává lett. Heine szóban forgó levelei 
elvesztek, de Kertbeny még 1856-ban közreadta őket a bécsi Ostdeutsche Post, ill. a Frank
furter Konversationsblatt c. lapban. E számunkra hozzáférhetetlen közlések helyett a Hirth-
féle Heine-levelezéskiadást használtuk, amelynek szerkesztői a Kertbenytől közzétett szöve
geket hitelesnek tekintik.36 Az ebben kiadott Heine-levelekből és a Kertbeny leveleire utaló 
adatokból, ill. a belőlük közölt részletekből kitűnik, hogy a magyar irodalomnak ez a nyug
hatatlan propagálója 1846 decemberében kereste fel először párizsi otthonában a betegeskedő 
német költőt. E látogatására s ezt követő találkozásaikra a már kész kötethez mellékelt kísérő
levélben így emlékeztette Heinét: „Im Winter 1846 wurde ein junger Ungar bei Ihnen zuge
lassen, den Sie auch später noch mit der Erlaubnis fernerer Besuche beehrten. In deren Folge 
las Ihnen der junge Mann einige ganz rohe Proben einer von ihm begonnenen Uebersetzung 
der Gedichte seiner Landsleute, darunter vorzüglich Petőfis. Sie würdigten aber durch die 
schlechte Hülle den gesunden Geist des Originals, und gestatteten dem armen Uebersetzer, 
wenn sein Buch je erscheinen sollte, es Ihnen zu widmen.37 Der junge Mann ist der Unter
zeichnete, das endlich fertiggestellte Buch das beifolgende, und dessen Dedikationsblatt 
trägt den Namen des größten Dichters der Neuzeit (ti. Heinéét)." A kötetnek két ajánlása 
van: az egyik Heinének,38 a másik ugyanannak a lapnak hátoldalán — magyarul — Petőfi
nek szól. Ez utóbbi hosszabb, és keltezése is van: Nürnberg, 1849. pünkösd hava (máj.) 26. 
Többek között így fr benne: „Engedje a Mindenható, hogy a könyv téged életben, mint győz
test és egy oly órában találjon, melyben nagylelkű Nemzetünk szabaddá lett, és Téged mint 
szabad fiát magasztalhasson." Ezek az üdvözlő sorok azonban már nem juthattak el a költő
höz. A kötet nyomdai munkálatai a Heinéhez intézett kísérőlevél keltéből (1849. júl. 30.) 
és a magyar nyelvű ajánlás fenti dátumából ítélve június—júliusra eshettek. Mivel pedig Petőfi 
július 31-én tűnt el a segesvári csatában, már Heine is feltehetően csak a költő halála után 
kapta kézhez a kötetet. De súlyos állapotában is mindjárt elmélyedt benne, s hamarosan 
tollat fogott, hogy köszönetet mondjon érte a fordítónak. Sorait, melyeknek kelte ismeretlen, 
legkésőbb aug. 10 körül tehette postára, mert Kertbeny aug. 15-én válaszolt rájuk. Heine 
írása emberileg is megható. így mentegeti magát köszönőlevele rövidsége miatt: „Daß meine 
persönliche Zuneigung zu Ihnen nicht geschwächt, mag Ihnen der schlagendste Beweis seyn, 

33 Kompertról és fordításáról (a szöveg közlésével) 1. TURÓCZI-TROSTLER József: I. m. 
6 2 - 6 3 . 

34 Kertbenyről 1. TURÓCZI-TROSTLER, József i. m. II. rész, Acta Litteraria Acad. Scient. 
Hung. IV. (1961.) 25-47 . 

35 Gedichte von Alexander Petőfyf!]. Nebst einem Anhang Lieder anderer ungarischer 
Dichter. Aus dem Ungarischen übertragen durch Kertbeny. Frankfurt am Main 1849. Literari
sche Anstalt (J. Rütten.) XVIII, 466. 

36 HEINE, Heinrich: Briefe. (Hrsg. von Friedrich Hirth.) Mainz, 1950-1951. 1021. sz. 
3. köt. 186-187. (Jegyzetek: 6. köt. 89.) 

37 Kertbeny 1847. febr. 10-én Párizsban kelt soraiban 100 frankot kér kölcsön Heinétől, s 
közli vele, hogy tervezett Petőfi-fordításait, amelyekből előző nap nála felolvasott, neki, 
Heinének kívánja ajánlani. (L. HEINE, Heinrich: Briefe c. i. m. 6. köt. 86.) 

38 Szövege: „Heinrich Heine, der grosse, ewig junge Dichter Deutschlands empfange diese 
Uebertragung eines fremden Genius als tiefe und warme Huldigung im Namen der ungarischen 
Nation." 



indem ich mir die unsägliche Mühe gebe, an Sie zu schreiben, wobey ich mit der Nase auf 
dem Tische liegen, und das eine, noch halb brauchbare Auge mit der linken Hand geöffnet 
halten muß. Also verzeichen Sie die wenigen Zeilen und kommen Sie selbst wieder nach Paris, 
nach Ungarn werden Sie ohnehin nicht können." De ha rövid is Heinének ebben a levelében 
Petőfiről nyilvánított véleménye, alig fejezhetnénk be méltóbb szavakkal ezt a költő egykorú 
német fordításairól adott áttekintést, mint ezekkel, melyeket gyakran, de nem mindig hibát
lanul idéz és a legtöbbször tévesen 1847-ből vagy 1848-ból datál a Petőfi-irodalom. Szüksé
gesnek látjuk elöljáróban megjegyezni, hogy a nagy német költő-kortárs Kertbeny kötetéből 
csak Petőfi 1846 végéig terjedő költői működéséről kaphatott — korántsem teljes — képet, 
Kertbeny önkényes válogatásában és sajnálatosan gyenge tolmácsolásában. „Sie haben mir 
viel Freude durch Ihr Buch gemacht . . . — írja Heine — Petőfi ist ein Dichter, dem nur 
Burns und Béranger zu vergleichen, — . . . , so überraschend gesund und primitiv innerhalb 
einer Gesellschaft voll krankhafter und Reflexionsallüren, dass ich ihm in Deutschland nichts 
an die Seite zu setzen wüsste; ich selbst habe nur einige solche Naturlaute;39 dagegen scheint 
mir sein Geist nicht eben sehr tief und ihm jener Hamletzug ganz zu fehlen, zu seinem und 
seiner Nazion Glück." 

* 
Petőfi egykorú fordítói nemcsak a költő külföldi ismeretének és tiszteletének voltak úttörői, 

hanem a maguk módján: a fordítás puszta tényével, viszonylagos gyorsaságával, a németül 
zengő Petőfi-verseknek már a költő életében gyors ütemben szaporodó számával hatékonyan 
bekapcsolódtak azokba a vitákba is, amelyeket a költő minden rangú hazai, irodalmi és poli
tikai ellenfelei, bírálói és vetélytársai újra meg újra fellobbantottak. Joggal figyelmeztette 
őket már 1845 őszén a Pesti Divatlap szerkesztője: „Jelenleg egy magyar költő verseit sem 
fordítják olyan sűrűn németre, mint a Petőfiéit, kinek, mint látszik, napról napra több védője 
akad méltatlan kritikusai ellenében." 

Azóta, hogy ez a jóslatszerű kijelentés még a kezdet kezdetén elhangzott, Dux kötetétől 
a legutóbbi években megjelentekig — a különféle változatlan vagy javított és bővített új 
kiadásokat leszámítva — legalább 3 tucat német nyelvű válogatott Petőfi-kötet jelent meg 
Magyarországon vagy külföldön sok érdemes műfordító vagy szerkesztő jóvoltából. Ezek a 
kötetek számos esetben további, más nyelvű fordítások forrásaivá vagy ösztönzőivé váltak, 
s így Petőfi műveit, hírét-nevét jóformán a világ minden zugába elvitték, ill. közvetítették. 
Ennek a máig is tartó s egyre szélesedő folyamatnak a kezdetén ezek a jórészt már elfelejtett, 
túlhaladott korabeli közvetítők állanak; megérdemlik, hogy a költészet kedvelői és az irodalom
tudomány tisztelettel emlékezzék rájuk. 

39 Kertbeny egyik fordításkötetének bevezetésében ez a mondat a következő, bővített vál
tozatban olvasható: „Ich selbst fand nur wenige solcher Naturlaute, an welchen dieser Bauern
junge so reich ist wie eine Nachtigall. Wir Reflexionsmenschen erscheinen neben solcher Ur
sprünglichkeit wahrhaft bemitleidenswerth." (Hundertsechzig lyrische Dichtungen von Alexan
der Petőfi. Übersetzt von K. M. Kertbeny. Elberfeld u. Leipzig 1866. 28.) Hogy Kertbeny 
első közlése volt-e hiányos, vagy ezúttal toldotta meg önkényesen Heine eredeti szövegét, nem 
tudjuk. 



József Kiss 

LES TRADUCTIONS CONTEMPORAINES DES POÉSIES DE PETŐFI 

L'auteur rend compte de la premiere période des interprétations allemandes de Petőfi, 
période qui dure jusqu'á sa mort, se basant sur des données inconnues ou oubliées et sur des 
traductions contemporaines qui complétent les faits déjá connus de cetté chronique de traduc-
tion et qui permettent á apporter un jour nouveau sur quelques uns de ses épisodes et de ses 
figurants. Aprés un exposé préalable (point 1), l'étude s'occupe de la formation et du niveau 
des premieres traductions parues dans des revues, respectivement du premier volume publié 
indépendamment (le travail d'Adolf Dux), ensuite des essais de traductions de Carl Beck, 
qui se sönt achevés selon toute probabilité, mais qui devaient s'égarer au temps de la révolu-
tion, en tirant, des deux cas, la lec,on que le poéte, lui-méme, táchait de faciliter la traduction 
allemande et la publication en langue étrangere de ses poésies (points 2 et 3). Dans les deux 
chapitres qui suivent, nous faisons la connaissance des traducteurs contemporains de Petőfi 
qui figuraient dans la presse allemande de la Hongrie, et de quelques échantillons de leurs 
ouvrages, dont quelques uns font partié de la traduction des Nuages d'Ignác Zerffi (traduction 
compléte, mais dont il ne restait qu'un partié restreinte — point 4); et l'auteur publie la belle 
interprétation, tombée en oubli, de Károly Hoffmann, du plus remarquable des traducteurs 
contemporains de Petőfi, intitulée «Auf Rózsavölgyi's Tod» (point 5). Une nouveauté interes
sante est la traduction de la poésie intitulée Aux rois, faite par un personnage inconnue, signé 
P.J., et publiée selon toute probabilité á Vienne, sur un tract, au temps du mouvement révo-
lutionnaire de cette ville (point 6). Le point 7 contient et analyse la traduction du Charit de 
bataille, faite á la fin de 1848 par le mérne Hoffmann. Enfin (point 8), l'auteur nous informe de 
la premiere grandé entreprise de Károly Kertbeny, «apőtre de Petőfi», du volume de traduction 
qu'il a dédié á Petőfi respectivement á Heine et publié en été de 1849, á Francfort sur Main 
et de l'opinion flatteuse de Heine á propos de ce volume. 

4 Irodalomtörténeti Közlemények 49 


