
Az említettek alapján úgy véljük, módosításra szorul az irodalomban kifejtett vélemény, hogy 
már „a XIX. század végének orosz olvasói elég jól ismerték Petőfit".46 Az adott cikkben közölt 
számítás, miszerint a költő műveinek 1955. évi magyar kiadásában közzétett mintegy 600 vers 
közül 1900-ig 330-at lefordítottak orosz nyelvre, kevésbé meggyőző. És nem is azért, mert a 
költőnek sokkal több verse van, hanem azért, mert nem veszi figyelembe a jelenség minőségi 
oldalát. Nem számol azzal, hogy a cenzúra akadályai következtében az oroszországi olvasó
közönség számára lényegében ismeretlenek maradtak Petőfi legértékesebb és legszebb versei, 
a forradalmi művei, amelyeket mind orosz, mind egyéb külföldi fordításban betiltottak. 

A nagy magyar forradalmár költő e hagyatékát, beleértve prózai műveit, publicisztikáját és 
levelezését, csak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után ismerhette meg Oroszország 
olvasóközönsége. 

Váradi-Sternberg János 
(Ungvár) 

Petőfi aszódi és selmeci iskolatársának daloskönyve 

Petőfi egyik aszódi, majd selmeci iskolatársával, Neumann Károllyal elválásuk után még 
éveken át baráti kapcsolatot tartott fenn, aminek a Petőfi-irodalom szempontjából különös 
jelentőséget kölcsönöznek az 1880-ban Neumanntól közzétett Petőfi-adalékok. 

Neumann Károly (1820—1890) — 1848-tól orosházi, később fazekas-varsándi (Arad m.) 
evangélikus lelkész — Aszódon született.1 Apja, Neumann Frigyes kékfestő-mester korán 
elhunyt, s Károlyt, 4 testvérével együtt, az özvegynek egyedül kellett felnevelnie. A fiú az 
elemi és a grammatikai tanfolyamot a helybeli iskolában, Korén István keze alatt végezte el. 
Utolsó két aszódi tanévében, 1835/1836-ban, ill. 1836/1837-ben az egy osztállyal lejjebb járó 
Petőfivel együtt látogatta a „schola latina"-t. Egyúttal lakótársak is voltak, mert az idősb 
Petrovics özv. Neumann Frigyesnéhez adta fiát szállásra és ellátásra.2 Maga az iskola tanára 
is Neumannékhoz járt étkezni. Korén 1836-ban az egyik Neumann-lányt, Júliát vette feleségül. 
Károly, osztályának egyik legjobb tanulója, a „zömök, bátor és vezérkedő diák" állítólag 
„Petőfinek is gyakorta imponált tekintélyével".3 Ö" alapította és vezette a diákok titkos 
társaságát, amelyben ő maga a Rinaldini, Petőfi meg a Becskereki nevet vette föl.4 Neumann 
1837-ben befejezte aszódi tanulmányait (ekkor a titkos társaság is feloszlott),5 s ősszel a sel
meci líceumba iratkozott be I. éves rétornak.6 Petőfi egy év múlva követte; hogy éppen 
Selmecre ment, abban Neumann példájának is lehetett része. Delhányi Zsigmond, Petőfi 
aszódi és selmeci osztálytársa szerint itt az iskolaév elején két hónapon át francia nyelv
leckéket vettek Neumanntól,7 tehát Petőfi egy darabig még itt is szorosabb kapcsolatban 
volt egykori aszódi diák- és lakótársával; egyébként mint rétorok (Petőfi és Delhányi az 1., 
Neumann a 2. évfolyamban) ugyanabban a helyiségben, részben ugyanazokat a tárgyakat 
hallgatták. 

Petőfi, mint ismeretes, félév múltán megszakítva tanulmányait, Pestre gyalogolt és beállt 
a Pesti Magyar Színházhoz, majd katonának csapott fel. Legközelebb 1841 áprilisában talál
kozott Neumannal, amikor — már mint obsitos — bizonyítványáért „elsétált" (Orlay ki
fejezése) Selmecre, s még mindig ott tanuló volt diáktársa emlékkönyvébe baráti érzelmeiről 
tanúskodó sorokat írt;8 ez év őszén pedig, ezúttal már Pozsonyban, Lánc Versei című kis 
kéziratos gyűjteményével és egy külön papírlapra másolt, Sólyom Sándor aláírasú költe-

46 Ljudmilla SARGINA: A magyar irodalom fogadtatása Oroszországban az 1870—1900 közötti években. 
„Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből." Bp. 1961. II . köt. 220. 

1 Neumann életrajzi adatainak egy részét a leghitelesebb forrásból, az Evangélikus Országos Levéltárban 
(Budapest) található, 1848 végéig terjedő önéletrajzából vet tük (1. A bányai egyházkerületben felavatott lel
készek jegyzéke 1801 — 1885. években c. kéziratgyűjtemény 371. sz.); erre a továbbiakban esetről esetre nem 
hivatkozunk. 

2 Az erre vonatkozó emlékezés-adatokat 1. HATVÁNY Lajos: így élt Petőfi. 2. jav. kiad. Bp. 1967. 1.171 — 
174. 

8 KEMÉNY Mihály: Emlékadatok Petőfiről. Fővárosi Lapok 1877. júl. 1.: 720—721. 
• DELHÁNYI Zsigmond: Adatok Petőfi Sándor életrajzához. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959. 

Bp. 1959. 45. 
s DELHÁNYI: i. m. 46. 
• A selmeci (Banska Stiavnica, Csehszlovákia) evangélikus lelkészi hivatalban őrzött, egykori líceumi 

anyakönyv 1837. szept. 2-i keltezésű beiratási adatai szerint: Neumann Károly, 17 éves, evangélikus. Aszódon 
született, magyar nemzetiségű, apja Fridericus polgár (meghalt), az I. rétori osztályba került, mint Aszódról 
jö t t eminens tanuló. 

' DELHÁNYI: i. m. 46. 
• L. Neumann első közlését a Vasárnapi Újság 1880. szept. 5-i számában, HATVÁNY: i. m. I. 341. 
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menyeivel ajándékozta meg.9 Ekkor egy darabig Neumann fogadta be szobájába.10 Ezután 
Petőfi a pápai kollégiumba iratkozott be, majd másfél esztendeig a vándorszínészek keserű 
kenyerét ette. Közben, 1843 tavaszán, Pozsonyban, egy ideig Neumann és Delhányi adott 
neki szállást.11 Ekkor azonban Neumann — Kemény Mihály emlékezése szerint — „leckéztetni" 
kezdte (feltehetően tanulmányai ismételt megszakítása és a színpadhoz való makacs ragasz
kodása miatt). Ezért a költő állítólag komolyan megneheztelt rá, s amikor — már mint segéd
szerkesztő (tehát 1844 második felében) — arról értesült, hogy barátja Pestre készül nevelő
nek, megüzente neki, hogy nem óhajt vele találkozni. Neumann mégis fölkereste a Pilvaxban 
és kibékítette.12 Ekkori, 1844. végi, 1845. eleji szorosabb kapcsolatuknak kézzel fogható bizo
nyítékait ismerjük. A Petőfi Irodalmi Múzeum Neumann unokájától, Nádor Jenőtől szerezte 
meg a Versek 1. füzetének (megjelent 1844. nov. 10-e körül) egyik példányát, a szerzőnek 
ezzel a saját kezű dedikációjával: „Uj Károly barátjának — a régi jó idők . . . emlékéül 
Petőfi Sándor."13 A kötet származása és a dedikáció fogalmazása minden kétséget kizáró 
módon bizonyítja, hogy „Uj Károly": Neumann magyarosított neve volt; feltehetőleg Petőfi 
rábeszélésére vette fel mint írói nevet. „Uj Károlynak" ajánlotta a költő János vitézt első 
kiadásának (megjelent 1845. márc. 6-án) egyik példányát is.14 Ez az álnév 1844 novemberétől 
kezdve gyakran tűnik föl a Pesti Divatlap hasábjain különféle tárcák, prózai írások alatt, 
nyilván Petőfi, a lap segédszerkesztője révén.15 Bizonyos továbbá, hogy a lapban „Aszódi" 
névvel jegyzett színibírálatok is Neumann tollából valók: azonkívül, hogy csakugyan aszódi 
születésű és származású volt, ő maga említette később Baróti Lajosnak, hogy Petőfi annak 
jdején átengedte neki a folyóirat színügyi referensségét.16 

Petőfi 1845 tavaszán megvált a Pesti Divatlaptól és felvidéki útra indult. Bár Neumann 
még 1847-ig Pesten nevelősködött (aztán külföldi egyetemeken folytatta tanulmányait), 
1845—1847 közötti érintkezésüknek sem egykorú dokumentumai nem maradtak fenn, sem az 
emlékezésekben nincs ennek nyoma. Alighanem megint összekülönböztek valami miatt, s 
elhidegültek egymástól. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy Neumann olyan későn rukkolt 
elő értékes Petőfi-relikviáival és emlékeivel. Pedig nem csekélység az, amit az ő ritka gondos-
s ága és rendszeretete a Petőfi-kutatás számára megmentett. 1880-ban, tehát több mint három 
évtizeddel a költő halála után, már mint nyugdíjas lelkész küldte be Aradról a Vasárnapi 
Újság szerkesztőségéhez az iratai közt fennmaradt Petőfi-verseket: az V. Ferdinándhoz címűt 
(Vasárnapi Újság 1880. aug. 22: 558; uo. említette a már ismert Volnék bár . .. nála is meglevő 
változatát),17 a Kuruttyót (a Lánc Versei c. füzet ismertetésével; uo. szept. 5: 590—591), 
a ,,Szeretlek, mint a hold . . . " kezdetű, Neumannhoz intézett emlékverset (uo. 591), majd a 
Lánc Versei teljes anyagát (16 darabot, a már előbb közzétett Kuruttyó kivételével; uo. okt. 
24: 709—710), végül a Sólyom Sándor aláírású kézirat 4 darabját: Az őrágyhoz, Boszú, Elválás 
(Vert az óra . . . ) , Álom (uo. nov. 7: 741), tehát összesen 23, javarészt ismeretlen verset a költő 
zsengéi közül, ül. 1844-ből, Neumann megjegyzéseinek, emlékezés-adatainak kíséretében. 

A Neumanntól megőrzött kéziratok közül a Lánc Versei c. füzetke, a Sólyom Sándor alá
írású papírlap és az (egyébként ugyancsak Sólyom Sándor néven aláírt) emlékvers ma az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Kézirattárának tulajdonában van (Fond VII. 87, 88, 89. sz. alatt), 
de az 1844. évi „versgyűjteményes füzet", amelybe a költő saját kezűleg írta be említett két 
versét, úgy látszik, elkallódott. 

Neumann unokájának, a Szarvason élő feljebb már említett Nádor Jenő ny. gimnáziumi 
igazgatónak iratai közül azonban előkerült egy másik versesfüzet,18 amelyben Petőfi-versek 
ugyan nincsenek, de amely összeírása helyénél és idejénél fogva — általános művelődés- és 
irodalomtörténeti érdekességén túl — a költőt illető közvetett tanulságokkal is szolgál. Neu
mann ugyanis zömében éppen Aszódon és Selmecen írta össze a füzetben olvasható dalokat, 
a címlap szerint 1837-től 1839-ig (valójában feltehetőleg néhány évvel tovább, 1. az alábbi 
részletes leírást), s így mint gazdag és változatos tartalmú énekelt vers-gyűjtemény, tájékoztat 

• 

• Mint előbb, HATVÁNY: i. m. 351. 
10 Mint a 8. sz. jegyzetben, HATVÁNY: i. m. I. 349. 
11 DELHÄNYI: i. m. 47. 
12 KEMÉNY M.: i. m. júl. 3 : 727. 
18 Petőfi Sándor Levelezése. (Összes Müveinek krit. kiadása VII . k.) Bp. 1964. 521., 580. (H. TÖRŐ Györgyi 

közlése és jegyzete.) 
14 I . m . 521, 580 — 581. 
15 L. H. TÖRŐ Györgyinek fent, a 13. sz. jegyzetben idézett jegyzetét. 
" B A R Ó T I Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról. EPhK 1894. 6 8 5 - 6 8 6 . (Közli: HAT

VÁNY: i. m. I. 632.) 
17 Neumanntól hallotta később Baróti Lajos azt is, hogy Petőfi a „Szerelem gyötrelme" c. ciklust (melyhez 

a „Volnék bár . . ." is tartozik) „Dessewffy grófnőhöz" írta (1. az előbb idézett helyen). 
18 A füzetnek — tudtunkkal — első említése a Petőfi-irodalomban: IRÁNYI István: Petőfi Mezőberényben. 

A „Mezőberény monográfiája" c. sajtó alatt levő kiadványban. (Kiadja Mezőberény Nagyközségi Tanács VB. 
F. kiadó Siklósi Ferenc. Szerk. SZABÓ Ferenc.) 
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arról, milyen nótákat ismert, kedvelt a diákság Petőfi akkori közvetlen környezetében. Mielőtt 
ezzel kapcsolatban egy-két összefüggésre rámutatnánk, közöljük a kézirat leírását és tartalom
jegyzékét. 

Az eredeti, félkemény kötésű (kék papírral beragasztott karton fedelű), 20 X 12 cm nagyságú 
füzetnek 54 utólag számozott levele (108 lapja) van. A 12. és 13. levél között 1 levél ki van 
tépve. A füzet 1-től 20-ig, III. 24-től 58-ig eredeti sorszámokkal ellátott 55 dalt (a hiányzó 
3 darab a kiszakított levélen volt), továbbá még 16 (utólag sorszámokkal ellátott) darabot, 
összesen tehát 71 dalt, valamint egy 5 levélre terjedő, Népdalok c. gyűjteményt tartalmaz. 
Ez utóbbinak a 75. sorszámot adtuk; a benne foglalt dalok darabszámát nem lehet meg
bízhatóan megállapítani, mert itt az egyes dalszövegek nincsenek világosan elkülönítve egy
mástól, és sok bennük a népdalokban gyakori, kétes hovatartozású ún. vándorversszak (1. a 
tartalmi ismertetést). 

A füzet összeírási ideje a címlap szerint 1837—1839 (de az utóbbi számjegy után írt kötőjel 
maga is jelzi, hogy a beírás később is folytatódott); az írás nagyjából egységes jellegéből ítélve 
az 1—42. levél beírása (a 74. sz. dalig bezárólag) történhetett ebben a három évben (s esetleg 
még 1840—41-ben, amíg Neumann a fentiek szerint selmeci diák volt); az ezután következő 
„Népdalok" c. anyag kézírása feltehetően egy-két évvel későbbi, hevenyészettebb, rendetle
nebb; meglehetősen el is üt az előbbitől, de valószínűleg ez is Neumanné. E ciklus egyik darab
jához bejegyzett 1844. évszám árulja el (1. az alábbi tartalmi ismertetés [44a] lapján), hogy a 
törzsanyag és az utolsó szakasz leírását csak néhány év választotta el egymástól. 

A kézirat 1972-ben a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonába került. 
Az alábbi részletes tartalmi leírásban feltüntetjük az egyes versek (dalok) sorszámát, 

esetleges címét és minden esetben a kezdetét (1—2 sort), a versszakok számát, az esetleges 
szerző-megjelöléseket, továbbá „KOTTA" megjelöléssel azt, hogy a szöveghez dallam-közlés is 
járul. Itt-ott, a teljesség minden igénye és szándéka nélkül, utalunk egy-egy kiegészítő adatra 
vagy a szakirodalomra. A nem-eredeti lap- és sorszámokat szögletes zárójelbe foglaljuk. Saját 
megjegyzéseinket tételenként, gondolatjel után, új bekezdésben adjuk. 

[la lev., belső címlap:] 
Cantica 

Carolo Neumann conscripta. 
1837—1838-1839-
Aszodini et Schemnicii. 

• 

»Erhebt euch von der Erde, | Ihr Schläfer, aus der 

Dallok. 
[ lb] Üres. 
[2a] 1. Des Kriegers Morgengesang. 

Ruh'." (4 vsz.) 
[2b] 2. Der lustige Jäger. „Fahret hin, fahret hin, | Grillen geht mir aus dem Sinn." (4 vsz.) 
[3b] 3. Küherlied der fröhlichen Schweitzer. „Was kann edler seyn, | Was kann mehr 

erfreun, | Als von Kühern abzustammen?" (4 vsz.) 
[4b] 4. Jagd Lied. „Mit Hörnerschall und Lustgesang | Als ging es froh zur Jagd." (4 vsz.) 

— O. A. Bürger költeménye, vö. az alábbi, 59. sz. alatti teljes szöveghez (Feld
jägerlied) fűzött megjegyzésünkkel. 

[5a] 5. Vaterland's Lied. „Heil Dir im Siegeskranz! j Herscher [!] des Vaterlands, | Heil 
König Dir!" (5 vsz.) 
— Az egykori porosz himnusz szövege; eredetileg II. Frigyes Vilmost dicsőítő dal. 
Szerzője Heinrich Harries (1762—1802). A „God savé the king" dallamával éne
kelték.19 

[5b] 6. Alföldi Ének. „Deres a fű, édes lovam ne egyél, | Inkább engem barna babámhoz 
vigyél." (7 vsz.) 
Egyes, ismertebb vagy érdekesebb strófák: 
[4. vsz.:] Szép az erdő, zöld a mező ide ki. | A faluból barna szép lány gyere ki." 
— Vörösmarty Mihály „Szép az élet az erdőben, | Ide ki." kezdetű, a Magyar 
Nemzeti Kalendáriom 1829-re kiadott füzetében névtelenül közölt népdala első 
szakaszának folklorizálódott változata.20 

" Révai-Lexikon. („Heil Dir . . .", 111. „Harries" címszó.) 
" V ö r ö s m a r t y Mihály összes Művei. (Kritikai kiadás.) I I . Kisebb költemények. I I . (Bp. 1960.) 327. (351. 

sz. jegyzet). 
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[5. vsz.:] „Túl a Tiszán van egy szép lány meghalva. | Piros cipő, rósa szoknya 
van rajta." 
[7. vsz.:] „Három bokor rozmaringot ültettem, | Éjjel, nappal könnyeimmel 
öntöztem;" 

[6b] 7. Szemrehányás. „Lyánka, míg ingó kegyelmed | Tiszta szívemhez hajóltf!]," (3 vsz.) 
— Csokonai Vitéz Mihály verse. 

[7a] 8. Niíra. „Nitra milá, Nitra, ty wysoká Nitra: | Kdeze sú té casy, w ktorych si ty 
kwitla?" (6 két-soros vsz.) 
— Egykorú kéz az egész verset soronként törölte, így most alig betűzhető ki. 

[7b] 9. A reményhez. „Földiekkel játszó | Égi tünemény," (4 vsz.) 
— Csokonai verse. 

[8b] Hadi dalok. 
10. „Kezd már vidorúlni egünk, | Az erős falakon diadalmat nyert seregünk;" (2 vsz.) 

[9a] 11. „Belgrádra vitézim omoljatok, j Mert még inaimra felálhatokf!]," (2 vsz. és a 
szokásos toldalék: „Már Belgrád a mi v á r u n k . . . ") 
— Belgrád 1789. évi visszafoglalásának örömére írt dal.21 

[9b] 12. „Szitya[!] vitézek a harc diadalma [!] ne rettentsen el benneteket." (2 vsz.) 
— Helmeczy Mihály ismert Harc-szózata 1809-ből. 

[10a] 13. „Hát Magyarim ti vitéz nevetek | Rablánccal váltjátok-e fel." (1 vsz.) 
— Általában „Hát fiaim, ti vitéz nevetek . . . " kezdősorral fordul elő.22 Egyes 
közlések „Hertelendi ezeredes [!] indulója Ulmnál. (1805.)" címmel hozzák.23 

14. „Pri Dunaji, pri potocky husi sa perú," (3 vsz.; egykorú kéztől, feltehetőleg magá
tól Neumanntól sorról sorra törölt szlovák nyelvű szöveg) 

[10b] 15. Tavaszi dalok. „Jer, kit az élet gyászos | Terhe nyom, a természeti Keblébe, ott 
örömet oszt" (Versszak-tagolás nélküli darab.) 

[11a] 16. „Megszűnt már a bús fergeteg | Dühe, itt vagyon a kikelet" (2 vsz.) 
[11b] 17. „Kelj édes dalnak zengzetére | Kelj, óh vidor éltednek korában," (2 vsz.) 
[12a] 18. „Vig társaim táncoljatok, danoljatok ma; | Édes örömeket hozott piros aurora." 

(1 vsz.) 
19. Studenski Uvot. „Trebas sem ga Student s chudobného rodu, | Mózes ty za mna 

ict, a nebog se hladu." (7 két-soros vsz.) 
[12b] 20. Aschenlied. „Es ist ein Schreck und Graus, I Wenns leer ist immer 's Haus," 

(3 vsz.; lehet, hogy a hiányzó levélen folytatódott) 
[Itt hiányzik egy levél, rajta a 21, 22, 23. sz. dallal.] 
[13a] 24. A Rákoson szántó. „Miről apám nagy búsan szólt, I Hogy itt hajdan szebb élet 

volt;" (8 vsz.) 
— Kisfaludy Károly Rákosi szántó a török alatt c. verse.24 

[13b] 25. Der Traum des Kußes[!]. „Wie glücklich preis ich noch die Wonnestunde, | Wo 
ich an ihren[!] Schwanenhalse hing!" (5 vsz.) 

[14a] 26. Liebesrath. „Willst du dein Herz mir schenken, I So stell es heimlich an," (6 vsz.) 
[15a] 27. Az alvóné. „Édes álom fogta Fanim szép szemeit j Egy rózsa bokorba szenderedve," 

(2 vsz.) 
28. Az enyészet. „Kalapom szemembe vágom, | Melette [!] hervad virágom:" (2 vsz.) 

— Szigligeti Ede Szökött katona c. népszínművének dalbetéte volt.25 (Kiegészítését 
1. alább a [22a] lapon.) 

[15b] 29. Rinaldini. „In des Waldes düstern Gründen, | In den Höhlen tief versteckt," 
(11 vsz.) 

[17a] 30. Die Erscheinung. „Heinrich schlief bey seiner Neuvermählten, | Einer reichen 
Erbinn [!] an den [!] Rhein," (6 vsz.) 
— Magyar szövege egykori daloskönyveinkben gyakori: „Henrik nyugszik új 
hitvese mellett . . . "26 

[17b] 31. Die nahe Scheidung. „Du liegst mir im Herzen, | Du liegst mir im Sinn," (10 vsz.) 
[18b] 32. Die Betrachtung. „Ist denn Lieben ein Verbrechen? | Darf man denn nicht zärtlich 

seyn," (4 vsz.) 

"Vál toza ta inak felsorolását 1. PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám: ötödfélszáz énekek. (Kritikai kiadás.) Bp. 
1953. 829. (223. sz. jegyzet.) 

« STOLL Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek . . . bibliográfiája (1565—1840). Bp. 1963. 463; ER
DÉLYI János: Magyar népdalok és mondák. I I I . Pest 1848. 238. sz. s tb . 

" KÁLDY Gyula: Régi magyar harczi dalok és verbunkosok. Bp. 1894. 29. 
" Előfordulási adatai t egykorú énekeskönyvekben (dallammai vagy anélkül) 1. KODÁLY Zoltán—OYULAI 

Ágost: Arany János népdalgyűjteménye. Bp. 1952. 125. (41. sz. jegyz.) 
" HORVÁTH János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927. 260. 
«•STOLL: i. m. 463. 
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[19b] 33. Die Trennungs Stunde. „Sie naht, sie naht, die fürchterliche Stunde, | Die uns 
vielleicht auf ewig trennen soll;" (4 vsz.) 

[20a] 34. A régi magyar. „Ázsiából jött dicső eleink, I Pardutz bőres [!] kalpagos őseink" 
(2 vsz.)27 

35. Aufmunterung zur Freude. „Alle: Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen 
glüht! | Pflücket die Rose, eh' sie verblüht!" (7 vsz., s mindegyik után felhangzik 
a fenti refrén, az összes jelenlevők előadásában.) A szöveg aláírása: „Asteri." 
(A szerző neve?) 
— A XVIII. században keletkezett, kedvelt német dal volt. Dallamát A. G. Nä-
geli szerezte. 

[20b] 36. Vaterlandslied. „Gott, erhalte28 wohl und heiter | Ungarns König Ferdinand!" 
(5 vsz.) J. Glatz. (A szöveg szerzője.) 
— Az osztrák császári himnusz. 

[21b] 37. Froher Lebensgenuß. „Alle: Schön ist das Leben, | Schön ist's auf dieser Welt;" 
(7 vsz., melyet egy-egy személy ad elő, s rá az egész együttes a fenti kezdetű 
refrénnel válaszol.) 

[22a] 28. Enyészethez 2d'k vers. ,,Adsze[!] pajtás a vas veszőt[!];| Majd meg kérdem a 
temetőt," 
— Pótlás a [15a] lapon olvasható 28. számú, Az enyészet c. darabhoz. 

38. A vonagló testvér. „Halok testvér ne könnyezz, | Mindnyájunknak köz sors ez," 
(10 vsz.) „Orosz Ádám." (A szöveg szerzője.) 
— 1828-ban keletkezett dal, amely az 1831. évi Koszoru-ban jelent meg.29 

[23a] 39. Nép dal. „Füred alatt foly a Tisza, | S lefolyt vize nem jön vissza;" (8 vsz.) 
„Árvaffy Béla" (A szöveg szerzője.) 
— Árvaffy Népdal-a a Sas c. folyóirat 1831. szept. 30-i számában (106. 1.) jelent 
meg. 

[23b] 40. „Ne tekints olly mosolyogva | Kedves lyánka, én reám," (6 vsz.) 
[24a] 41. Élj a jelennel. „Vígan élem világom, | Míg tart ifjúságom;" (3 vsz.) 

— A 3. versszak Ujfalvy Krisztina erdélyi költőnő (1761—1818) szerzeménye.30 

42. Nellihez. „Ah ne pillants rám leányka, | Ah f ödözd be kék szemed:" (6 vsz.) „Bajza 
József." (A szöveg szerzője.) 
— Megjelent az Aurora almanach 1828. évf.-ában (88—89.). 

[24b] 43. Dall. „Jer az ablakomra kedves! I Minden nyugszik már:" (3 vsz.) 
44. Abschiedslied. „So leb' denn wohl du stilles Haus! | Betrübt geh ich von dir 

hinaus," (10 vsz.) 
[25b] Zu N[r.] 4. Jagd-Lied. „Wo wackre Jäger Helfer sind, | Da ist es wohl bestellt;" 

(3 vsz.) 
— Kiegészítés G. A. Bürgernek a [4b] lapon levő dalához. Vö. az 59. sz. alatti 
teljes szöveg jegyzetével. 

45. Das Lebewohl. „Lebe wohl u[nd] vergieß [!] mein nicht, | Mädchen, das ich stets 
verehre," (8 vsz.) 

[26a] 46. An Amalie. „Dein gedenk ich, u[nd] ein sanft Entzücken j Ueberströmt die Seele, 
die dich liebt;" (4 vsz.) 

[26b] 47. Die Kindheit. „Wenn die Abendröthe I Hain u[nd] Dorf umwallt, | Und die 
Waidenflöte j Hell zum Neigen schallt, (3 vsz.) 

[27a] 48. Magyarság. „Atilla! Lehel! Árpád! | Dicső elhúnt [!] unokák!" (3 vsz.) 
— Az egy időben nagyon kedvelt dalt Chlopiczky József (1772—1854) dallamával 
énekelték; ezt Liszt VI. rapszódiájában feldolgozta.31 

[27b] 49. Abschiedslied. „So leb' denn wohl du stilles Haus ! | Betrübt geh' ich von dir hinaus" 
(10 vsz.) 
— Vö. a 44. sz., azonos című és kezdetű dallal: a két szövegnek azonban csak az 
1. versszaka azonos! 

[28a] 50. Tischlerlied aus dem „Verschwender". „Da streiten sich die Leut herum oft um den 
Werth des Glücks; | Der Eine heißt den Andern dumm, am End' weiß keiner nichts." 
(4 vsz.) 

"Előfordul Erdélyinél is (i. m. I I . 1846. 446. sz.). 
28 Közléseit, irodalmát 1. Pálóczi Horváth ötödfélszáz Énekek c. i. m. 537. (65. sz. jegyz.). 
a , V o . HORVÁTH János: i. m. 115-116 . 

»• I. m. 260. A változatok előfordulási adatai t 1. KODÁLY—GYULAI id. kiadásában, 152 — 153. (II /8. sz. 
jegyz.). Több forrás, köztük ERDÉLYI I. m. (II . 477. sz., 1. a tartalomjegyzéket), feltehetőleg tévesen teszi meg 
Pálóczi Horváth Ádámot a szöveg szerzőjének (a 3. strófa mindenesetre Ujfalvy Krisztináé). 

31 MAJOR Ervin: Liszt Ferenc és a magyar zenetörténet. Ethn. —Népélet 1939. 313. 
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[28b] 51. Duett aus dem „Verschwender". „Rosa. Ich nehme einen Schlosser mir, das ist 
der erste Mann" („Rosa" és „Valentin" kettőse.) 

[29a] 52. Veszteség. „Sír a gyermek a ligetben | Sír keservesen;" (8 vsz.) „Nőzséry." (A szöveg 
szerzője.) 
— Megjelent az Aurora 1831. évf.-ában (251.), a fenti álnévvel, amelyet Gulyás 
Pál szerint Fábián Gábor (az Ossian-fordító) használt.32 

53. Költő éjei. „Csöndes éj volt, holdvilág | Szendergett az ég ölén," (7 vsz.) KOTTA. 
„Tóth Lőrinc." (A szöveg szerzője.) 
— Tóth L. „A költő éjszakái c. ciklusának I. darabjaként megjelent az Aurora 
almanach 1836. évf.-ában (118—119). 

[29b] 54. Népdal. „Furcsa leány az a Panni, | Tüzesen tud kacsintani" (6 vsz.) KOTTA. 
„Tóth Lőrinc." (A szöveg szerzője.) 
— Mint Tóth L. Tiszaparti népdalok c. ciklusának III. darabja az Athenaeum 
1837. évf.-ában (II. k. 490) jelent meg. 

[30a] 55. Népdal. „Tisza partján van egy hajó kikötve, | Benne fekszik az én Bandim 
megölve," (5 vsz.) „Előbbi." (Azaz az előbb említett Tóth Lőrinc, a szöveg szer
zője.) 
— Megjelent mint előbb, a ciklus I. darabjaként (uo. 488.). Első versszakát Tóth L. 
eredeti népdal nyomán írta,33 ez a füzetben is megvan, 1. feljebb a 6. sz. dal „Túl a 
Tiszán . . . " kezdetű versszakát. 

[30b] 56. „Bandi, Bandi! Mért hagyál itt magamat, | Avagy csókra mért szoktattad ajka
mat," (6 vsz.) „Tóth Lőrinc." (A szöveg szerzője.) 
— Megjelent mint előbb, a ciklus II. darabjaként (uo. 488—489). 

[31a] 57. Bojtárdal Peleskei nótáriusból. „Hortobágyi pusztán fúj a szél, | Juhász legény 
búsan útra kél," (3 vsz.) 
— Gaal József szövege, dalbetét a Peleskei nótárius c , Gvadányi József nyomán 
írt, 1838-ban bemutatott népszínművében. 

[31b] 58. Ugyan abból. „Juhász legény hosszú útjában | Szomjúságot érez torkában;" (2 vsz.) 
— L. az előbbi megjegyzést. 

59. Feldjäger-Lied. „Mit Hörnerschall und Lustgesang, | Als ging' es froh zur Jagd," 
(10 vsz.) „G. A. Bürger." (Utólagos, de közel egykorú bejegyzés: A szöveg szerző
jének neve.) 
— Gottfried August Bürger Feldjägerlied c. költeményének teljes szövege, néhány 
apróbb eltéréssel.34 Csonkább változatát 1. feljebb a [4b] lapon, 4. sz. alatt. 

[33a] 60. Szózat a Magyarhoz. „Hazádnak rendületlenül | Légy híve óh Magyar!" (14 vsz.) 
„Vörösmarty." (A szöveg szerzője.) KOTTA. „Eléfantf!] Mihály." (A dallam 
szerzője.)38 

[34a] [61.] Der Lohn. „Sie kommt, sie kommt, Rosalie, die Holde, j viel reizender, als Himmels 
Sonnenschein" (6 vsz.) „L. Majer." (A szöveg szerzője.) KOTTA. „Fischer." (A dal
lam szerzője.) 

[35a] [62.] Lollihoz. „Eszembe jutsz, ha reggel szürkül, | Eszembe, ha napom éjre száll;" 
(4 vsz.) 

[35b] [63.] Bergmann's Vaterland. „Wo ist des Bergmann's Vaterland? | Ist es auf Ungarns 
reichen Höh'n," (6 vsz., a kar refrénjével.) 

[36b] [64.] Die Liebe. „Mein Sinn ist trübe, die Wange bleich, — | Wie bist du Liebe, so schmer
zensreich !" (4 vsz.) 

[65.] Megkövetés. „Ha haragszol, megkövetlek; | Békélj meg, szép angyalkám!" (6 vsz.) 
— Csokonai költeménye. 

[37a] [66.] Búcsúvétel. „Vitéz: Megyek már. Engedd meg kedves kincsem, | Hogy megváló 
csókom szádra hintsem." (7 vsz.) „Csokonai Vfitéz] M[ihály]." (A szöveg szerzője.) 

[38b] [67.] Csillagom. „Zeng a patak, felhők eveznek, | Est bibor csókolja a tetőt;" (4 vsz.) 
„Kovácsóczy" (Mihály, a szöveg szerzője.) KOTTA. „Batka János." (A dallam 
szerzője.) 

[40a] Dalok a „Peleskei nótáriusból": 
[68.] Éji őr dala. „Ha Peleskén óra volna | Már kilencet kongott volna;" (1 vsz.) 
[69.] Baczur Gazsi dala. „Hah be szép volt hajdanában, | A fokosnak fénykorában," 

(3 vsz.) 

32 Magyar írók Álnévlexikona. Bp. 1956. 323. 
88 Vö. HORVÁTH János: i. m. 291. A dallamszerző, Fabó Bertalan szerint. Szerdahelyi József volt (1. uo. 

235.). 
84 L. pl. Bürger's Sämmtliche Werke. Leipzig 1902. M. Hesse. I I . 35—36. 
85 Elefánt Mihály (1816—1872) lelkész, egyházi író, selmeci diák volt néhány évvel Neumann és Petőfi 

előtt (1. SZINNYEI). 
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[40b] [70.] Hortobágyi haramják dala. „Hej csapláros bort ide! | Éljen a bandánk feje! I Bort, 
bort, bort!" (3 vsz.) 

[41a] [71.]Zajtay dala Pesten. „Pestre hát elérkezem már | Annyi kín után," (2 vsz.) 
[41b] [72.]Zárdal. „Isten adj hazánk fölött | Tiszta nyájas szép eget," (1 vsz.) 

— A 68—72. sz. dallal kapcsolatban 1. feljebb az 57. sz. Bojtárdal-hoz fűzött 
jegyzetünket. 

[42a] [73.] Gyászdal a Mohácsi vész után. „Hunnia nyög letiporva, | Sírnak a bús Magyarok," 
(1 vsz.) 
— Dalbetét a Béla futása c , 1826-ban bemutatott operából (zenéjét Ruzitska 
József szerezte Kotsi Patkó János librettójára); énekeit külön füzetben is kiadták 
1827-ben.36 

[42b] [74.] Halászdal. „Az alföldön halászlegény vagyok én, | Tisza partján kis kunyhóban 
lakom én," (4 vsz.) 
— Szigligeti Ede Két pisztoly c. népszínművének dalbetéte volt.37 

[43a] [75.] Népdalok. 
Az ismertebb, országszerte elterjedt, sokáig, esetleg máig is élő népdalok, 01. népdal
strófák: 
„Három csillag van az égen; | Három szeretőm van nékem: "(1 vsz.) 

„Hej nem azért jöttem ide, | Hogy a bundám itt igyam be." (1 vsz.) 

„Kis Komárom, Nagy Komárom, | Be szép leány ez a három!" (1 vsz.)38 

„Tisza, Tisza, lassú Tisza! | Boldog ember, a ki issza." (1 vsz.) 

[43b] „Erdő, erdő, be magas vagy! | Kedves Rózsám be messze vagy!" (1 vsz.) 
— L. a Toldy-féle Handbuch der ungrischen Poesie (1828) magyar nyelvű népdal
szemelvényei közt.39 

* 
„Ez a szemem, ez az egyik | Jobban karol, mint a másik." (2 vsz.) 
— Szigligeti A rab c. népszínművének betéte volt.40 

* 
[44a] „Korcsmárosné, már én többet nem iszom, | Mert én kendnek már is sokkal tar

tozom." (1 vsz.) 
* 

„Fuj a tavaszi szél igen hívesen, | Fázik szegény szolga legény szívesen." (2 vsz.) 
„Finke, 1844."» (Keltezés.) 
„Árokparton pemetefű — | Az én rózsám teljes szegfű," (1 vsz.) 

[44b] »Van még nekem egy mostohám, | Az is mindig dul-ful reám." (1 vsz.) 

„Árok van a házam előtt, | Átugranám, de nincs erőm;" (1 vsz.) 
„Irigylik a bajuszomat, | Ezt a kedves jószágomat," (1 vsz.)42 

[45a] »Beteg vagyok, rózsám, beteg, | Kilelt a szerelmi hideg." (1 vsz.) 

„Elmennék én Erdély felé, | Erdély fővárosa felé," (2 vsz.) 
* 

" B A Y E R József: A Nemzeti Játékszín története. Bp. 1887. I. 4 5 4 - 4 5 5 ; SZABOLCSI B E N C E - T Ö T H 
Aladár: Zenei Lexikon. I I I . (Bp. 1965.) 273. 

" HORVÁTH János: i. m. 260. 
88 A változatok előfordulási adatai t I. KODÁLY Z o l t á n - G Y U L A I Ágost id. kiadásában, 129. (52. sz. 

jegyz.). 
84 HORVÁTH János: i. m. 134. 
"> KODÁLY —GYULAI id. kiadása. 140. (77. sz. jegyz., uo. a változatok előfordulási adatai is). 
** Finke: Borsod megyei község Miskolctól északra. 
42 A változatok felsorolását 1. KODÁLY—GYULAI id. kiadásában, 120—121. (29. sz. jegyz.). 
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„Mikor én azt meghallottam egy estve, | Hogy szivedet másnak adtad cserébe," 
(2 vsz.) 

[45b] „Ha felülök fakó lovam hátára, | Elnyargalok a babám udvarára." (1 vsz.) 

„Ha hozzám jösz, lassan gyere, | A sarkantyúd ne peregjen," (4 vsz.) 

„Akkor gyere, mikor mondom, | De a csizmád ne kopogjon," (1 vsz.) 

[46a] „Jaj de fázom egy ingvállba! | Takarjon kend a subába." (1 vsz.) 
* 

„Azt mondják, hogy beteg vagyok, | Mint az égő gyertya fogyok." (1 vsz.) 
— Szentiváni Mihály A szolgalegény c. dalából (megjelent a kolozsvári Remény c. 
zsebkönyv 1840. évf.-ában) önállósult strófa.43 

* 
„Jár a leány virágos zöld mezőben, | Fehér kendő lobog piciny kezében." (7 vsz.) 
— Czuczor Gergely népdalának (megjelent Aurora 1837. 107) folklorizálódott, 
vándorstrófákkal kibővült változata. Ismertebb strófa-kezdetek: 
„Barázdában szépen szól a pacsirta, j Levelem jött, mellyet a rózsám íra." 
„Magasan repül a daru, szépen szól, | Haragszik rám a galambom, nem is szól." 

* 
[47a] „Csere bogár, sárga csere bogár, | Nem kérdem én tőled mikor lesz nyár" (4 vsz.) 

— Feltehetőleg egy népi dal vagy népi dalok műköltői feldolgozása, ül. összeolvasz
tása útján keletkezett. Először Déryné énekelte az 1810-es években a Tündérlak-
Magyar honban c. színműben; később Szathmáry Király Antal Oltovány vagy a 
viszont találkozás c. darabjában is elhangzott; ennek kiadása (1825) a dalszöveget is 
tartalmazza.44 

* 
[47b] „Kikelt a violám, de nem ez a teljes, | Eljött az én rózsám, — | De nem az a ked

ves." (Ez a két sor.) 
[48—54.] Üres levelek. 

Neumann füzete a kor diák-dalkincsének rendkívül változatos, sokféle költői és zene 
ízlés-réteget képviselő gyűjteménye. Nyelvileg sem egységes: 71 darabja közül (melyekhez 
még az utolsó, 75. sorszámmal jelzett, csak magyar anyagot tartalmazó népdalciklus járul) 
27 német, 3 pedig szlovák nyelvű; a többi 41 magyar. A többnyelvűség gyakori az egykorú 
magyarországi kéziratos énekeskönyvekben, s ezúttal annak a diákkörnyezetnek a nemzetiségi 
összetételét tükrözi, amelybe Neumann — és vele együtt jóbarátja, Petőfi — az aszódi, ül. 
selmeci iskolában került. Sőt, a füzet első harmadába (feltehetően még Aszódon) bejegyzett 
szlovák nyelvű dalok közül kettőnek (8. és 14. sz.) — úgy látszik, magától Neumanntól szár
mazó — közel egykorú, soronkénti kitörlése bizonyára a Selmecen ekkor tájt kiélesedő nemzeti
ségi súrlódások következménye volt. 

A német dalok (1-5., 20., 26., 29-33., 35—37., 44-47., 49-51., 59., 63. és 64. sz.) közt 
ott találjuk a „Gott, erhalte . . . " kezdetű osztrák császári himnusznak a „magyar király"-ra 
(„Ungarns König Ferdinánd") alkalmazott szövegét (36. sz.), a II. Frigyes Vilmos királyt 
dicsőítő 18. század végi éneket, a későbbi porosz himnuszt (5. sz.), harci dalokat és vadászéneke
ket (az utóbbiak közt Bürger Feldjager-Lied-]ét két ízben is, 1.4. és 59. sz.), bányász- és pásztor
nótákat, érzelmes búcsú- és szerelmi énekeket, társasdalokat (mint pl. Nägeli 18. századig 
sokáig népszerű, „Freut euch des Lebens" kezdetű szöveggel énekelt darabját, 35. sz.), végüí 

" HORVÁTH János: 1. m. 337. 
" U o . 117 — 119 (a dal feltehető keletkezési körülményeiről kialakulásáról); KERÉNYI György: Népies 

dalok. Bp. 1961. 18. Az előfordulási adatokat 1. PÁLÓCZI HORVÁTH ötödfélszáz Énekei-nek id. kiadásában, 
845-846. (287. sz. jegyzet.) 
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különféle felelgetős-refrénes szövegeket, amelyek zenés színdarabok Önállósult betétei lehettek: 
kétségkívül ilyen a Rinaldini dala (29. sz., Neumann nyilvánvalóan ennek, ül. a keretéül 
szolgáló darabnak a hatására vette fel Aszódon a hírhedt rablóvezér nevét), a Tischlerlied 
(„asztalos-dal") és a „Duett" egy bizonyos Verschwender (A tékozló) c. zenés játékból (50. 
és 51. sz.). 

A három szlovák darab közül az egyik a Nyitra vidékét dicsérő, elterjedt, 18. századi műdal 
(8. sz.), a másik népies műdal (14. sz.), végül a 19. darab a diákélet tréfás magasztalása. 

A legtarkább, legösszetettebb kép a magyar anyagból tárul elénk. Olvasható itt Vörösmarty 
Szózata, mégpedig egy bizonyos Elefánt Ferenc dallamával (60. sz.), „hadi dalok"-ból egy 
egész ciklusra való (10—13. sz.), nemesi szemléletű hazafias, „náj módi"-ellenes énekek (34., 
48. sz.), Kisfaludy Károly Rákosi szántója (24. sz.), érzelmes természetfestő, szerelmi stb. 
műdalok széles skálája Csokonaitól (7., 9., 65., 66. sz.) Bajzáig (42. sz.), Tóth Lőrinczig (53. sz.) 
és Kovacsóczy Mihályig (67. sz.; a két utóbbi hangjegyekkel) és a névtelenek egész sora. 
Sűrűn felbukkannak már az irodalmi népiesség küszöbön álló győzelmének beszédes dokumen
tumai is: eredeti népdalfeljegyzésekkel vegyült félnépi dalok: műköltői eredetű, gyorsan folklo-
rizálódott, személytelenné vált darabok (a 75. sz., laza összefüggésű vándorstrófákból álló, 
terjedelmes népdal-anyagon kívül 1. még a 6. sz. Alföldi Éneket; ennek 4. versszaka pl. Vörös
marty egyik népdal-kísérletének változata); végül számos ismert (bár a füzetben gyakran 
megnevezetlen) szerzőjű népies műdal, mint Orosz Ádám „Halok testvér, ne könnyezz . . . " 
kezdetű, az 1831. évi közlés után rendkívül gyorsan elterjedt érzelmes dala (38. sz.), Árvaffy 
Béla Népdala (39. sz.), Ujfalvy Krisztina 18. századi, évtizedeken át kedvelt éneke („Ez a 
világ úgy sem s o k . . . " 1. a 41. sz. darab 3. strófáját) stb. Az ilyen, műköltői eredetű népies 
darabok többsége kimutathatóan mint nagysikerű népszínművek, népies daljátékok betéte 
vált országszerte ismert, énekelt dallá (akárcsak — mint említettük — a füzet német nyelvű 
dalainak némelyike); gyakran régebbi keletű darabok jutottak új népszerűségre azáltal, hogy 
színpadi művekbe illesztették be őket (ismert példája ennek a híres „Cserebogár-nóta", amelyet 
ismeretlen szerzője a század 2. évtizedében eredeti népdal(ok) nyomán írt, s amely ismételten 
felhangzott a magyar színpadon), másfelől viszont az is gyakran előfordult, hogy egy-egy 
előadás után felkapott nóta a színdarab hírét megelőzve előkészítette annak diadalútját. 
Ilyen, országra szóló siker volt Gaal Józsefnek 1838-ban bemutatott Peleskei nótáriusa, 
amelyet Neumann füzete két ízben címe szerint is említ, s 7 ének-betétének szövegét tartal
mazza (57., 58., 68—72. sz.); — a „Kalapom szemembe vágom . . . " Szigligeti Szökött katoná
jából, „Az Alföldön halászlegény vagyok én . . . " pedig ugyanannak Két pisztoly c. népszín
művéből vált kedvelt dallá (28. és 74. sz.) stb. 

A füzet hangjegyes szövegeinek száma mindössze 5 (53., 54., 60., 61., 67. sz.; közülük 1 
német, a többi magyar); de a többi darabok is túlnyomórészt kimutathatóan énekelt, dallam
mal terjedt versek, tehát Neumann nem (vagy nem elsősorban) irodalmi értékük miatt jegyezte 
fel őket. (Pl. Kisfaludy Károly Rákosi szántója is megzenésítésének köszönhette széles körű 
elterjedését a kéziratos énekeskönyvekben.) Ügy látszik azonban, hogy némelyik — esetleg 
dallammal együtt már előbb megismert — dal teljes szövegét irodalmi kiadványokból másolta 
ki; pl. a füzet számos darabjának forrása az Aurora almanach közlése volt (1828. évf.: 42. sz., 
1831.: 52. sz., 1836.: 53. sz., 1837.: „Jár a leány . . . " [46a] 1., Cz . . . [Czuczor Gergely] 
verse; ugyanitt jelent meg Vörösmarty Szózata is, 60. sz.). 

Petőfi-vers, folklorizálódott Petőfi-dal nincs a füzetben (ez is arra mutat, hogy a dalok 
összeírásának utolsó, a 75. sz. népdal-anyagot magában foglaló szakasza is még az 1840-es 
évek közepén inneni időre, legkésőbb 1844/1845 fordulójára esett, különben a költő legelőször 
megzenésített népdalainak egyik-másika, pl. a Megy a juhász . .., Hortobágyi kocsmárosné . .. 
stb. alighanem már ide is bekerült volna.) Egyéb közvetlen Petőfi-vonatkozása sincs a füzet
nek (pl. a költő saját kezű bejegyzése; említettük, hogy az egész gyűjtemény feltehetően egy 
kéz írása: Neumanné; a költő neve sem szerepel, sem Petrovics- sem Petőfi-alakban). Mégis 
figyelemre méltó gyűjtemény a Petőfi-kutatás szempontjából is, mert az énekelt verseknek 
azt a közegét s azt a dallamvilágot érzékelteti, amely Petőfit fogékony kamasz-, kezdő poéta
korában körülvette. Az ebben és ettől nyert ösztönzésekre, véleményünk szerint, az eddiginél 
nagyobb figyelmet kell fordítani. Régóta közhelynek számítanak az olyan megállapítások, 
hogy Petőfi „a népdalt irodalmi rangra emelte", „a magyar irodalmi népiesség kiteljesítője, 
betetőzője volt" stb.; e folyamatokat, a költőt az egykorú folklórhoz, ill. a (népies) műdalhoz 
fűző szálakat még ma sem látjuk elég világosan. Sejtjük például, hogy Petőfi költészete szorosan 
kapcsolódik az újabb stílusú népdalhoz és az alföldi (betyár)balladához, de ennek módszeres, 
konkrét adatokra és összefüggésekre épülő kifejezése még nem történt meg. Ehhez széles körű 
vizsgálódásra, az irodalom-, zene- és folklórkutatás (s nem utolsósorban a színháztörténet) 
összefogására lesz szükség. Ebben a nagyobb keretben egyetlen kéziratos énekeskönyv (még ha 
Petőfi iskolatársáé volt is) csak alárendelt szerepet játszhat; de alkalmas lehet arra, hogy 
kiindulópontja legyen a további kutatásoknak. Ezt — befejezésül — két megjegyzéssel kíván-
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juk alátámasztani. Az egyik az említett színmű-dalbetétekkel kapcsolatos, amelyek a fentiek 
szerint az aszódi és selmeci diákok körében is ismertek voltak. Tudjuk, hogy Petőfi 1841-ben 
„hősleg működött" a Peleskei nótáriusban, 3 szerepben is, 1842 őszén meg éppen Baczur 
Gazsit alakította, akinek nótáját már 4 évvel előbb — a darab (és más népszínművek) egyéb 
dalbetéteivel együtt — Selmecen is hallhatta ill. olvashatta. Még utolsó fellépése is (1844 
novemberében) egy olyan népszínműben történt, melynek egyik népdal-betéte ott van a szó
ban forgó gyűjtemény korai (talán még Aszódon bejegyzett) darabjai közt (1.28. sz.). Neumann 
füzete tehát konkrét adatokkal figyelmeztet arra, hogy Petőfi számára a színpad Aszódtól, ill. 
Selmectől fogva egészen Pesten való megtelepedéséig, sőt még azon túl is, közvetve (szájról 
szájra, füzetről füzetre terjedő dalokon keresztül) vagy közvetlenül (a darabban statisztáló, 
szereplő, esetleg éneklő színész átélésével) a dalköltészet iskolája is volt. Alig vonhatjuk pl. 
kétségbe, hogy Gaal darabjának „hortobágyi" dalai („Hortobágyi pusztán . . . ", „Juhász
legény hosszú útjában . . . ", „Héj, csapláros, bort ide . . . ", 57., 58., 70. sz.) és Petőfi Hortobágyi 
kocsmárosné ... -ja, Megy a juhász . . . -a stb. között mélyen gyökerező, nem-felületi összefüg
gés van. — Másik megjegyzésünkkel egy érdekes — és különösebb kommentárt nem is igénylő — 
összecsengésre hívjuk fel a figyelmet a füzet egyik darabja és Petőfi egy dala között. Ez utóbbi
nak strófa-szerkezete, szótagszáma s a szövegében is hasonló refrén kétségtelen népdal
reminiszcenciáról árulkodik: 

Neumann: Cantica [43b]!.: 
(1844. évi bejegyzés)45 

Ez a karom, ez az egyik 
Jobban karol, mint a másik. 
Ne haragudj édes, ne haragudj 

kedves! 
Édes, kedves galambocskáim. 
Ez a szemem, ez az egyik, 
Jobban kacsint, mint a másik. 
Ne haragudj édes, ne haragudj 

kedves! 
Édes, kedves galambocskáim. 

Petőfi: Hull a levél a virágról... 
(1845. jan. 7.) 
Hull a levél a virágról, 
Elválok én a babámtól. 
Isten hozzád, édes, 
Isten hozzád, kedves 
Galambocskám! 

Sárgul a hold az ég alján, 
Mind a kettőnk olly halovány. 
Isten hozzád, édes, 
Isten hozzád, kedves 
Galambocskám. 
(Stb.) 

Kiss József — Irányi István 

48 Természetesen nem arról van szó, mintha Neumann füzetének közvetlen hatását tételeznénk fel (lehet, 
hogy Petőfi ezeket a késői bejegyzéseket már nem is látta); az évszám itt azért fontos, mert jelzi, hogy a nép-
dalszöveg korábbi Petőfi versénél, hiszen közvetlenül a [44a] lap „Finke, 1844" keltezése előtt van. 
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