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Petó'fi életművének harmadik kritikai kiadását 
már az 1948-ban megindított és 1951-ben újra
kezdett, szaktudományos és népszerűsítő' felada
tokat szerencsétlenül ötvöző korábbi vállalkozás 
is szükségessé tette. Annak mulasztásait pótolni 
kényszerülve egyszersmind nélkülöznie kellett a 
korszerű biográfiai összefoglalást, melynek csak 
első, a költő gyermek- és ifjúkorát tárgyaló köte
tére hivatkozhatott; a sajtó alá rendezőknek 
így végeredményben a hatalmas és folyvást 
legendákba torkolló teljes Petőfi-irodalom felül
vizsgálatára volt szükségük ahhoz, hogy a versek 
keletkezési körülményeit és időrendjét rekonst
ruálhassák . 

Az új sorozat két eddig megjelent kötete 
példamutató lelkiismeretességgel tett eleget en
nek a feladatnak, mégpedig az irodalomtudo
mány olyan korszakában, amely a textológiát 
korántsem a leginkább méltányolt szakterületek 
közé sorolja, sőt, az utánpótlás nevelését elha
nyagolva bizonyos fölényes elzárkózás kialakulá
sára is teret enged vele szemben. Nem lehet 
tehát eléggé megbecsülni e valódi önfeláldozást 
követelő és hálátlan munka elvégzését, hiszen ez 
egyszerre összegezi és formálja át eddigi ismere
teinket, jelöli ki a további kutatások irányát, 
s teremti meg a későbbi szövegkiadások és 
versértelmezések alapjait. 

Petőfiről valóban sokat tudunk, bizonyos 
tekintetben talán túl sokat is, ami elsősorban a 
memoárirodalom és a lokálpatriotizmus túlbur
jánzásaiból következik. A forráskritika szüksé
gessége így nagymértékben hozzájárult a jegyzet
apparátus megnövekedéséhez, amit az életrajz 
további kötetei jól hasznosíthatnak majd. Az 
ideális sorrend e megfordulása azonban bizonyos 
aránytalanságok okozója is lett: az a korábban 
megfogalmazott célkitűzés, amely szerint Petőfi 
verses műveinek egésze (a Shakespeare-fordítá-
sokat leszámítva) 5 - 6 kötetet tenne ki (1.111.), 
úgy látszik, egyre kevésbé valósítható meg. 
Az első kötet keletkezéstörténeti fejezeteinek 
terjedelme „a tervezettnél jóval nagyobb" volt; 
ezt egyrészt a zsengék nagy száma, másrészt 
pedig a „máig is homályos vagy megoldatlan 
biográfiai kérdések" magyarázták (I. 119.). 
A versszövegek és a jegyzetapparátus közötti 
arány azonban csak kismértékben módosult a 
második kötetben, s ez a változás nem a jegyze-
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teles tömörítésének, hanem elsősorban az anyag 
jellegének következménye: az egyes versekhez 
fűzött magyarázatok itt még részletesebbek, 
mint az első kötetben, s az arány kialakításában 
meghatározó szerepet játszik az, hogy ezúttal már 
egy hosszabb költemény, A helység kalapácsa 
is szerepel. 

Az a dilemma rajzolódik tehát elénk, hogy 
melyik megoldás kívánatosabb: az eredetileg 
megállapított, de irreálisnak bizonyult terjedelem 
erőltetése az egyes kötetek közötti módszertani 
különbségek árán is, vagy pedig, az egységesség 
érdekében, az amúgy is szükségesnek látszó 
tervmódosítás. Kézenfekvőnek látszik a válasz 
az utóbbi mellett, annál is inkább, mert épp az 
adatközlés rendkívüli alaposságára van szükség 
ahhoz, hogy a következtetések ellenőrizhetők 
s így esetleg revideálhatok lehessenek. Ez egy
szersmind aggaszt is azonban, mert a kiadás 
egészének szempontjából bizonytalanít el: hány 
kötetben s főképp mikorra fejezhető majd be a 
teljes életmű-sorozat? Az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy szinte egymásba érnek az 
egymást követő kritikai kiadások: Petőfi levele
zése már ez újabb vállalkozás próbájaként említ
tetik (I. 132.); s Arany levelei is csak részben 
jelentek meg akkor, amikor már verseinek újabb 
közzététele is szükségessé vált. Mindez arra 
figyelmeztet, hogy változtatni kell a textológia 
helyzetén ahhoz, hogy a legsürgetőbb feladatok 
elvégzésére belátható időn belül sor kerülhessen, 
ami csakis nagyobb munkacsoportok szakszerű 
irányításával képzelhető el. 

E recenzió elsősorban a kronológia kérdései
vel kíván foglalkozni. Az új kiadás egyik leg
fontosabb eredményeként ezentúl más sorrend
ben olvassuk Petőfi verseit; ennek nyomában más 
az egyes művek szövegkörnyezete, helyi értéke, 
akusztikája is. A jegyzetanyag életrajzi, kelet
kezéstörténeti és alkotáslélektani megjegyzései 
egyebek között az időrend rekonstrukciójához 
szolgálnak alapul, s egyúttal fontos adalékokat 
nyújtanak a műértelmezés számára; másrészt 
pedig - külső adatok híján - gyakran a mű-
értelmezés is kiindulópontja lesz a kronológiá
nak. Megjegyzéseink többsége e kettő egymás
hoz való viszonyát érinti. 

Az 1844 elején Debrecenben írt versek 
sorrendje változott a legkevésbé a megelőző •. N 
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kiadáshoz képest; itt szerepel viszont az egyet
len új szöveg, az így ni, látod... kezdetű töre
dék „Január-február" helyett , jan.-febr. 
közepe" a keltezés, szögletes zárójelben tüntetve 
fel a nem a költőtől származó, kikövetkeztetett 
adatot. Két költemény esetében pontosabb a 
dátum meghatározása: a Fütty január, a Tél vé
gén pedig február első felében keletkezhetett. 
Az első időpont megállapítását az indokolja, 
hogy a fennmaradt színlapok tanúsága szerint 
Petőfi január 15-én lépett színre Debrecenben, 
ezután viszont már nem kapott több szerepet; 
versét tehát valószínűleg „még a fellépése előtti 
időszakban írta, a próbák idején" (155.). Bizo
nyosnak látszik, hogy ez az adat meghatározó 
jelentőségű az életrajzi háttér szempontjából; 
kevésbé biztos viszont az, hogy a vers az előadás 
előtt keletkezett: Petőfi írhatta azután is; a jegy
zetben felsorolt érvek nem zárják ki ennek 
lehetőségét. A Jan . 15. körül" datálás - mint 
a „Társaságunk" szó versbeli értelmezése is -
megengedhetné ezt. 

A Tél végén február eleji keltezését a cím 
magyarázza, mert „Januárban aligha lehet - még 
várakozásként sem - a tél végéről beszélni"; 
s az idézett korabeli újsághírek szerint ,„a ke
mény január végi hideg után február első felében 
hirtelen megenyhült az idő" (194.); „ezt tük
rözi" Petőfinek ez a költeménye is (197.). Úgy 
tetszik azonban, hogy a tavaszváró hangulatnak 
nem volt szükségszerű feltétele ez az enyhülés, 
s lélektanilag elképzelhető, hogy a vers korábban, 
januárban keletkezett. Ezt a prospekciót látszik 
megerősíteni az 1843. december második felére 
keltezett Nem megyek én innen sehova... . még 
nagyobb ívű előretekintése: „Elmegy majd a 
tavasz, menjen el". 

A Pestre való utazás során írt négy vers 
egymásutánját - mint általában a kronológiai 
sorrend rekonstrukcióját - a helyszín Petőfitől 
származó megjelölése határozza meg; itt tehát 
egyértelmű a helyzet, s annyi a változás, hogy a 
korábbi „február" megjelölés helyett e hónap 
második felére konkretizálódik az időmegjelölés. 
A már Pestről keltezett tavaszi anyag azonban 
lényegesen átrendeződik a korábbi kritikai 
kiadáshoz képest: a Császár Ferenc hagyatéká
ban megtalált autográf kéziratok alapján kerül 
ide (mint már a korábbi népszerűsítő kiadványok
ban is) a Kis menyecske, szép kis menyecske.. . . 
(márc. vége-ápr. eleje), valamint a Mi foly ott a 
mezőn.... és a Mondom, ne ingerkedjetek ve
lem.. .. (ápr. 10-18.) c. dal. A Javulási szándék 
és a hozzátartozó Betegségemben pedig, amelyek 

eddig márciusi vagy áprilisi versként szerepeltek, 
az életrajzi adatokkal való szembesítés tanulságai 
szerint soroltatnak a nyári (júliusi) költemények 
közé. Az érvelés következtetése szerint ,,a 
Javulási szándék kérkedő, bohém életfilozó
fiája [...] nem sarjadhatott ebből a tavaszi 
biográfiai talajból" (377.), s a költő Játékosan-
ironikusan eltorzított önportréja 1844 kora 
tavaszán még anakronisztikus" (380.); a „Tük
röd kísértetet mutat" sor jellemezte „ijesztő 
külsőről az egykorú források és emlékezések nem 
tudnak", így ez „a bohémportré kellékének 
bizonyul" (379.). Emellett talán mérlegelhető 
egy olyan föltevés is, amely az idézett verssort 
az április elejéről való Egy estém otthonn „Tudom, 
sokat koplaltál, Mutatja is szined" részletével 
hozza összefüggésbe, magát a költeményt pedig 
az életbeü helyzet leplező s azt szándékosan 
félremagyarázó műalkotásnak tekinti. Végered
ményben tehát azon múlik az időpont kikövet-
keztetése, hogy a vershelyzet melyik elemét 
tekintjük valóságosnak, s az egészségi állapot 
vagy az életmód rajza mögött keresünk dokumen
tálható életrajzi adalékot, tudván azt, hogy a 
kettő versbeli egymásra vonatkoztatása épp a 
lírai és a biográfiai én különbségeit bizonyítja. 

Ez a kérdés másutt is többször fölmerül a 
jegyzetek „Keletkezés" című fejezeteiben. A 
Javulási szándékkal kapcsolatban utalás történik 
a Magányra, és a Deákpályámra, amelyekben 
Petőfi „az egysíkú, zsánerszerű jellemzés", 
illetve „a végletesebb alakrajz kedvéért bizonyos 
biográfiai tényeket is meghamisít" (269, 379.); 
az utóbbi vers esetében pedig a magyarázatok 
életrajzi „helyreigazításokat" (295.) is tartal
maznak. 

Az 1840-es évek irodalomszemléletének egyik 
jellegzetes követelménye volt a költői tárgy 
valószerű és hiteles, tapasztalatilag ellenőrizhető 
ábrázolása: Pulszky, Henszlmann és Erdélyi 
kritikáinak számos megjegyzése igazolja ezt. 
Petőfi műveinek e kiadásában az annotáció 
azon költemények'esetében a legszínvonalasabb, 
amelyek bizonyíthatóan eleget tesznek a fenti 
követelményeknek, vagy pedig, épp ellenkezőleg, 
bizonyos részleteikkel nyilvánvalóan szembesze
gülnek vele. Az önszemlélet közvetlen életrajzi 
fogantatású és inkább fikciós verseiről van tehát 
szó: a keletkezéstörténeti jegyzetek funkciója 
így az egyes műtípusok szerint változik, s vég
eredményben elválaszthatatlan a vershelyzet és 
a költői szemlélet értelmezésétől. 

E kérdéskörhöz kapcsolódik az életbéli 
modell problémája is. A forráskritika pl. rend-
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kívüli gondossággal szűrte ki a dunavecsei 
Zsuzsika-versek darabjai közül mindazokat, ame
lyek, mint az a szembesítések során kiderült, 
csak a kétes hitelű visszaemlékezések legenda
formáló hatása következtében kerültek oda. 
E tekintetben egyedül az Álmodom-e? körül 
maradt meg némi bizonytalanság: ebben „nyil
vánvalóan a lánnyal való első személyes találkozás 
élményét örökítette meg a költő" (280.); más
részt viszont „Mivel a versben a ciklushoz való 
tartozásnak közvetlen bizonyítéka nincs [...], 
a Zsuzsika-élmény összefoglaló ismertetését nem 
itt [...] adjuk"(276.). 

E típus ellenpárjaként szerepelnek azok a 
költemények - mint a Mi foly ott a mezőn...., 
a Kis menyecske, szép kis menyecske.... vagy a 
Mondom, ne ingerkedjetek velem..,. - , ame
lyekre feltétlenül áll a következő kijelentés: 
a „megszólított lány modelljeként [...] nem kell 
egy bizonyos, a költő környezetében élő sze
mélyt feltételeznünk" (258-259.). Elénk rajzo
lódik azonban egy olyan verscsoport is - A falu
ban utcahosszat.... és a Te szivemnek szép 
gyönyörűsége tartozik ide - , amelyekre 
nézve mintha kompromisszumos megoldás szü
letne a szerelem minden mű-népdalbeli meg
nyilatkozása mögött életrajzi adalékot kereső 
memoárirodalom és a poétikai sajátosságokat 
előtérbe állító műelemzés tanulságai között. 
Ez utóbbi versek esetében „feltehető", hogy nem 
közvetlenül, hanem „áttételes módon", Nagy 
Zsuzsika volt a modell (289, 311.); ennek a fel
tevésnek viszont nincsenek megjelölve lélektani 
és poétikai szempontú hitelesítő konkrétumai, 
s így a magunk részéről ezeket is inkább az előző 
típushoz sorolnánk. Úgy véljük, a teljes anyag 
ismeretén alapuló lelkiismeretes utánajárás ered
ményeként jutott a vizsgálat a Megy a juhász 
szamáron.... magyarázata során is arra a követ
keztetésre, hogy „ilyenre utaló, hitelesnek 
tekinthető adat az emlékezésanyagban nem for
dul elő" (315-316.), A csavargó Debrecent 
Bolond Istókként említő „öleltem lyányt" rész
letével kapcsolatban pedig arra, hogy „ennek az 
utalásnak a hátteréről közelebbit nem tudunk" 
(413.). Kérdés, hogy volt-e egyáltalán életrajzi 
alapja ennek a két idézett példának. 

Külön említést érdemelnek azok a rekonstruk
ciós törekvések, amelyek a vershelyzet konkrét 
utalásait és természeti képeit értelmezve tesznek 
kísérletet a vers keletkezési idejének meghatáro
zására. Az „Aratás van" típusú időmegjelölés 
(Elvennélek én, csak adnának,...) erősen való
színűsíti azt, hogy a költemény belső ideje 

egybeesik a külsővel (334-335.). A Virít a kiki
rics. . . . viszont problematikusabb, mert itt egy
részt az bizonyítandó, hogy tavaszi virágról 
van szó - s ezt a jegyzetapparátus meg is teszi —, 
másrészt pedig az, hogy a kezdőképet közvetlen 
és egyidejű szemlélet inspirálta. Végeredményben 
ez utóbbin múlik az érvelés konklúziója, s a kikö
vetkeztetett márciusi keltezés így joggal kap 
kérdőjelet a kiadásban. Az Ezrivel terem a 
fán a meggy,. .. alternatív (nyári vagy tavaszi) 
datálása pedig arra utal, hogy a népdal-reminisz
cencia önmagában nem elégséges a vers júniusi
júliusi ihletésének bizonyítására. 

Kérdőjel kívánkozik azonban a Mi foly ott a 
mezőn . . . . és a Mondom, ne ingerkedjetek ve
lem . . ..(mindkettő ápr. 10-18.) keltezéséhez is. 
Az első esetben azért, mert a megjelölt időpont a 
jegyzet szerint is feltételes, s indokolása sem 
látszik meggyőzőnek: „a verset átszövő, színes 
természeti képsor [...] mintha a pár napos duna
vecsei tartózkodás [...] vagy a tavaszi utazás 
élményeinek friss emléke lenne" (258.). Úgy tet
szik, nehezen igazolható itt az az értelmezés, 
amely a „Piros rózsa fejlik A zöld mezőségen" 
sorok népdal-közhelyei mögött közvetlen és 
egyidejű szemléletet tételez föl. A Mondom, ne 
ingerkedjetek velem.... datálásában pedig 
- ,,mely persze lehet márciusi darab is" (260.) -
a megelőző verssel \aló összetartozása, s így a 
fentebbi, feltételes érvényességű érvelés is bizo
nyító anyagként szerepel; a gondolatmenet 
eredménye így szükségképpen feltevésszerű 
marad. 

Néhány alkalommal tehát feszültség támad 
az érveket és ellenérveket folyvást rendkívüli 
alapossággal szembesítő jegyzetek hipotetikus 
eredménye és a versszöveg alatti időpont kérdő
jel nélküli bizonyossága között. Ez - hangsú
lyozzuk - csak kivételes esetekre vonatkozik, 
amelynek csekély száma meggyőzően indokolja 
a kötet egésze iránti elismerésünket. Míg azon
ban a jegyzetapparátus lehetőséget ad arra, hogy 
ellenőrizzük a kikövetkeztetett dátum valószínű
ségi fokát, a kritikai kiadás alapján készülő 
majdani népszerűsítő kiadványokban erre már 
nem lesz mód; ezért is fontos, hogy a kronoló
gia bizonytalanabb pontjai a főszövegben is 
mindenütt érzékelhetőek legyenek. 

A kötet egyik legfőbb erénye abban áll, hogy 
az önálló kommentár-egységek sorozatát minta
szerűen kialakított belső utalásrendszerrel fog
lalja egységbe. Gyakorlati hasznossága ennek 
következtében kétszeresére nő: egyrészt tájé
koztat az egyes művekhez kapcsolódó ismére-
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tekról, másrészt pedig megjelöli az életmű egésze 
felé mutató legfőbb vonatkozási pontokat. 
A versek tárgyi és nyelvi magyarázatai igen nagy 
gonddal készültek el, olykor azonban kitérnek 
olyan könnyen megfejthető részletekre is, ame
lyeknek figyelmen kívül hagyását ígérte a jegy
zetek bevezetése (I. 116.). Ilyennek találjuk a 
„Deresre húzzák" (nem „húzták": 166.), a 
„Baltája nyelére támaszkodva" (229.), a „Duna
parton fűbe heveredtem" (224.), a „tőlem el
bujdosott" (290.), a „megkövül" (291.) és a 
„Fűljön rósz lelkeddel a mélységes pokol!" 
(346.) értelmezését; szükségesnek látjuk viszont 
a fogadtatást tárgyaló fejezetekben többször is 
(195, 289, 302, 349, 354.) előforduló „aljas", 

„aljasság" szavak magyarázatát valamennyi eset
ben, úgy, ahogy az az I. 349. és a II. 430. lapon 
is megtalálható („közönséges, pórias", illetve 
„közönségesség, prózaiság"). Végül pedig arra 
hívjuk fel a figyelmet, hogy a francia idézetekben 
több sajtóhiba maradt (148, 301, 306, 349.), 
amelyeket a második kiadásban korrigálni kell. 

Recenziónkat annak tudatában fejezzük be, 
hogy elsődleges feladatunk az eszményi szöveg
kiadással való szembesítés volt. Megjegyzéseinket 
úgy summázhatjuk, hogy e kötet csak kis mérték
ben marad el attól az elérhetetlen ideáltól, 
amelyet a filológus maga elé állít, s kevés könyv 
érdemelt ki eddig ennyire egyértelmű dicséretet. 

Korompay H. János 
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