
K I S E B B KÖZLEMÉNYEK. 

A kótyavetyére került Petőfi. 
Petőfi költészete ismeretes közelben és távolban, megjárta és járja a mély-

ségeket és magasságokat. Dicsősége ez az ő művészi lángelméjének s öröme és 
büszkesége nemzetének, a magyarságnak. Most eljutottak, elkerültek költe-
ményei kótyavetyére is, hogy ne mondjunk ebek harmincadját. S ez már meg-
alázása, porbatiprása Petőfinek és szégyene a magyarságnak. 

A kótyavetyére került holmi egészben véve gyanús, valami fogyatkozása 
van, valami nincs rendben. Vagy az eladó tulajdonjoga, a birtokbavétel eredete-
körül nem célszerű a pontos utánjárás, vagy a holmi minősége, tartóssága stb. 
körül lappang valami fogyatkozás. Csak egy dologban nincs kétség: az árun 
túl kell adni. Azért viszik kótyavetyére, hogy mindenképen elkeljen, vevőt talál-
jon. Az eladó, ha egyszer tarisznyába tehette a polturákat, odább áll, az áruért 
nem felel. Üthetni bottal a — lábanyomát. 

A kótyavetyére került Petőfinél a tulajdonjogot nem fedi semmi homály. 
A Petőfi költeményeinek tulajdonjoga megszűnt, közvagyon. Petőfi költeményeit 
bárki is kiadhatja, áruba bocsáthatja. Így cselekedett törvényes úton e magyar 
nemzeti közvagyonnal a budapesti Tolnai Nyomdai Müintézet és Kiadóvállalat 
R-T. is, kinyomtatva és forgalomba hozva Petőfi költeményeit: Petőfi Sándor 
összes költeményei. Eredeti rajzokkal díszített népies kiadás. Tolnai Nyomdai 
Müintézet és Kiadóvállalat R.-T. nyomása. Budapest, VII., Dohány-utca 12. 
411 nagy nyolcadrét lap. A Petőfi dombornyomású aranyozott mellképével 
díszített, piros vászonba kötött könyv á ra Romániában feltűnően alacsony, 
65 lej (2 P 20 f.). 

Ha csak ennyiből állna a dolog, akkor a Tolnai müintézet és kiadó-
vállalat teljes elismerést érdemelne s azt, hogy minél több példányban fogyjon 
áruja, kivált Erdélyben. Hiszen a Petőfi születésének századik évfordulóján az 
Erdélyi írod. Társaság is adott ki egy olcsó Petőfit. Ennek ára azonban — 
az erdélyi sokkal olcsóbb nyomtatási árak ellenére — jóval magasabb, noha 
az Erdélyi írod. Társaság egyáltalán nem üzleti nyereségért, hanem irodalmi 
céllal és hivatásból vállalkozott e kiadványra. Vegyük hozzá, hogy az E. I. T. 
Petőfije fűzve értendő, képek és dísz nélkül, a Tolnai cégé kötve, eredeti raj-
zokkal díszített kiadás. Ismétlem, csak ennyit tudva és látva, örömmel kellene 
üdvözölnünk a Tolnai céget az olcsó és díszített Petőfi-kiadásért s kívánnunk 
kellene, hogy ezt a Petőfi-kötetet mindenki vásárolja. 

Maga a cég a kelendőség érdekében meg is tett mindent: a kiadványt for-
galomba hozta és az erdélyi magyar lapokban ezéltiben hirdette és hirdeti. 
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És, sajnos, valószínűleg jó üzleti eredménnyel. Sajnos, mert a kótyavetyére 
dobott áruval baj van. Az áru eredete ugyan tiszta, de csapnivalóan rossz a 
— minősége. 

Nem szólok a kiadvány mûintézeti, nyomdai kiállításáról: a feltűnően 
gyenge minőségű papírról, az apró betűalakokról, sem az eredeti rajzokról. 
Elvégre ha díszkiadást, még ha népiest is, olcsón akarunk kapni és venni, nem 
kívánhatunk merített papirost, Ziehy-képeket és külön díszes betűszedést. (Ám-
bár ez utóbbira vonatkozólag nem lehet elégszer hangoztatni, hogy az apró-
betűs szedés olvasása mindig nehézséggel jár. Ennélfogva kerülendő, különösen 
az olvasáshoz nem szokott népnek szánt kiadványokban. A nép alig használ 
szemüveget. Szabad szemmel pedig a petit szedést akadozva, kelletlenül olvassa; 
betűzi s csakhamar abbahagyja. Ezt jó volna az Akadémia népies kiadványai-
nál is számításba venni. Az E. I. T. Petőfi-kiadványa e tekintetben is kifogás-
talan; betűi megfelelő nagyságúak, szedése tiszta, nem zsúfolt. Ezért terjed 
599 nagy nyolcadrét lapra, szemben a Tolnai-kiadás 411 lapjával, noha ez 
inkább összes kiadás, mint amaz. Az E. I. T. kiadványában 728 költemény van 
csupán. Hiányzanak belőle a zsengék (47 darab), a költő által kihagyottak és 
végül néhány, a sajtó alá rendező Kiss Ernőtől tartalmi okból kihagyni kény-
szerült vers. A Tolnai-kiadványban mindez helyet foglal!) Az egész mûintézeti 
kiállításból csupán a 348. és 349. lapokat említem fel. A 348. lapon a bal-
ezélső oszlopban minden verssornak hiányzik az első szava, első szavának egy-
két szótagja. Az éj és A haraghoz c. költemények olvashatók, illetőleg olvas-
hatatlanok e lapon így: 

küdjetek — Feküdjetek helyett 
ár le — Már le 
nberek! — Emberek stb., így 35 soron át . 

E költemény harmadik versszakának negyedik sora a Tolnai múintézet 
díszített kiadványában így fest. Ifjú helyett: 

i . . . . ( t . i. az utolsó betűnek, az u-nak o t t maradt — fele!) 
A 349. 1. az őszi éj első versszakával ugyanez a baj, csakhogy nem a 

verssorok elejével történt baleset, hanem a végén, így: 

a műintézet díszített kiadásában: 

Látod, l á t o d . . . vagy hi 
Késő éj van, s ez még nem 
Ej a földön és a felhők az 
Kétszeres gyászt vett föl a 

a teljes szöveg: 

Látod, l á t o d . . . vagy hi szert mit látnál? 
Késő éj van, s ez még nem elég: 
Éj a földön és a felhők az égen; 
Kétszeres gyászt vett föl a vidék. 

Az ilyen előállítási csúfságnak egy műintézet díszkiadásában előfordulnia, 
még sem volna szabad. De hagyjuk ezt és az efféléket géphiba címen. 

Ellenben semmiképen sem lehet tudomásul venni a költemények szövegé-
ben lépten-nyomon, szinte kivétel nélkül, majd minden lapon előforduló szöveg-
rontást. Ilyenek a 113. 1. a Válasz kedvesem levelére c. költemény. Egyetlen 
költeményben, egyetlen oldalon nyolc vaskos, értelemzavaró szövegrontás, 
ezövegcsonkítás! 

Egyetlen költeményben, egyetlen oldalon nyolc vaskos, értelemzavaró, 
szövegrontás, szövegcsonkítás! 



8 0 KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K 80 

A 220. oldalon (Salgó) aludt helyett alutt, kétségb'esés helyett kétségbe-
esés, megfogaraszik h. megf'ogamzik, kiálta h. kiállá, halljátok h. halljatok 
olvasható. A 365. 1. (Koronázás) éji gyémántok helyett égi5 gyémántokat £r, 
vállaidra h. válladra; a 367. 1. (Béranger legújabb dala) hazánkban h. hazánk-
b a n ! A költő ismeretes jegyzete e költeményhez így kezdődik: Sietek lefor-
d í t n i . . . ; kiadásunk azonban javít: Siessetek lefordítni.. . Ugyanitt az alsó 
mondatot — tizenhat szó — elhagyja. A 402. 1. (Egy goromba tábornokhoz) 
ön helyett ön, engemet h. engem, gorombaságival h. gorombasággal, Szándék-
szik h. Szándékozik, S h. E, Csak azt ajánlom h. És csak azt ajánlom olvas-
ható. Az utósó alamizsna c. költemény szerinte Az utolsó alamizsna (282. 1.). 
Ugyanebben a költeményben zenegett helyett zengett, könyöretlen h. könyör-
telen, födjön h. földjön, nincsen h. nincs, fogamszanak h. fogamzanak, Fo-
gaddsza h. Fogadsza áll. Hét szövegrontás egyetlen költeményben! 

Az efféle szövegcsúfításnak se szeri, se száma. Es azt meg sem mondomot 
ír En a z t . . . helyett, Lcgelészel-et Legelészett helyett, csaplánét csaplárné h. 
(130. 1.). Szavakat hagy ki, egy darabot írván egy kis darab h. (130. 1.); sza-
vakat változtat meg, hegytetőnt ír tölgytetőn helyett (134. 1.), érett sző-
lőt szedett szőlő h. (135. 1.). A sivatag koronája c. egyetlen költeményben 
15 szövegrontás fordul elő: pontozás hiba, hangbetoldás, szóváltoztatás stb. 
alakjában. 

Ezek után a kiadó cégtől csak azt kérdem, hogy meg van elégedve ki-
adványával, méltónak t a r t j a önmagához, hírnevéhez? Kérdezhetném még az 
iparkamarától, a kiadói és nyomdászegyesülettől is, hogy mit szólnak hozzá, 
hogy megengedhető-e egy ilyen felületes, gondatlan magyar könyvnek forga-
lombahozatala? Méltán képviseli-e a kiadvány Erdélyben a magyar könyv-
kiadás komolyságát és lelkiismeretes tevékenységét? S mindezt éppen Petőfi-
vel kapcsolatban helyesnek, tűrhetőnek vélik? Mivel azonban e kérdésekre a 
forgalombavetés előtt már kellett volna önmagukban felelniök, a magam részé-
ről annyit kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az erdélyi magyar olvasóközön-
séget és népet figyelmeztettem, hogy ne vásárolja ezt a kótyavetyére silányult 
Petőfi-könyvet, ne dobja ki pénzét erre az olvashatatlan, megrontott, elcsúfított 
szövegű Petőfire. 

E kérdések helyett kérelemmel fordulok ez úton az illetékes irodalmi tár-
saságokhoz, elsősorban társaságunkhoz, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság-
hoz, aztán a Petőfi-Társasághoz, melynek főfeladata és célja a Petőfi-tisztelet 
védelme és terjesztése, a Magyar Tud. Akadémiához és a Kisfaludy-Társaság-
hoz. Azt kérem, hogy kezdeményezzenek olyan intézkedést, esetleg törvényt, 
amelyik megvédje az immár mindnagyobb számban szabaddá váló írói, költői 
szövegek épségét, tisztaságát. A szerzői jog megszűnése, a szabad kiadhatás 
joga nem jelentheti az írói, a költői szöveg eltorzításának szabadságát vagy 
megengedését. A közkinccsé vált értékkel nem lehet csúfot űzni. Éppen mert 
nemzeti közvagyon, tiszteletben kell tartani. A költő vagy örököseinek szemé-
lyes tulajdonjoga megszűnvén, az új tulajdonos, a köz, az állam, köteles cse-
rébe legalább arról gondoskodni, hog)' a közkincs épsége és tisztasága meg-
maradjon a maga érintetlen tisztaságában. Ennyit megérdemel minden iro-
dalmi, költői hagyaték. Valakinek felelnie kell az irodalmi, a költői szöveg 
hűségéért, érintetlen tisztaságáért! E felelősség törvényes érvényesítésének biz-
tosítása, az elhúnyt írók szellemi jogainak megvédése irodalmi társaságaink-
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nak joga és kötelessége. Ezér t fordulok hozzájuk kérésemmel. Mert ha költőink 
szent hagyatéka kótyavetye áruként kerülhet forgalomba, az üzletnek nagyon 
jó lehet, de nem irodalomterjesztés, hanem visszariasztás, nem irodalommíívelés, 
hanem irodalomronfás. Kristóf György. 

Vadnai Károly százados ünnepe. 
1832—1932. 

A szabadságharc alapjában véve a nemzetiségek gyűlöletéből indult ki, 
a nemzetiségek hívására a magyarok a honvédsereg megteremtésével feleltek. 
A szabadságharc után Apáthy István, Ha ta l a Péter, Hunfalvy János, Kovács 
József, Salamon Ferenc egyetemi tanárok. Szász Gerő költő, báró Podmaniczky 
Frigyes regényíró, Egressy Gábor színész, Nagy Iván, a magyar nemesség 
monografusa, Petőfi István, Herman Ottó és nagyon sokan mások — a volt 
honvédek — a kompromittált egyének sorába jutottak. Velük együtt szenve-
dett Vadnai Károly is. 

Vadnai családja kétféleképen ír ta a nevét: Vadnai és Vadnay. Ügy lát-
szik, a Fadííoi-írásmódot a demokrácia sikerének tekintették. Vadnai katonai 
pályafutása jórészt olyan volt, mint a többieké, legfeljebb egyben különbözött 
tőlük: a legfiatalabb volt. Egyik feljebbvalója ezt mondotta: „Maguknak még 
jó darabig a gimnáziumba kellene járni igazság szerint." 

Eredetileg költeményeket akart írni Vadnai, de egy jóakarója lebeszélte 
a versírásról. Ma verseit nem ismerjük. H a prózaírói működését tekintjük, sok 
egyenetlen, össze nem illő munka bukkan a vizsgálódó elé. A rossz szomszéd 
(1878) című regénye, mely német fordításban is megjelent, egészen kellemes 
olvasmány. Viszont más munkáit mintha csak szándékosan megrontotta volna. 
(Egy halott az élők közt, Csokonai csókja.) 

írói működésének egyik hajtása az irodalmi emlék, amelyet nagy kedvvel 
művelt. Az a gyönyörű megemlékezés, amelyben Petőfit magasztalja, egymagá-
ban is hosszú életű lenne. 

Á Fővárosi Lapok szerkesztésével el nem múló érdemeket szerzett. Tag ja 
lévén a Nemzeti Színház bírálóbizottságának, e téren is derekasnak ta lá l ták 
munkáját . Évtizedeken keresztül dolgozott női újságokba, kifejlődött benne 
a finomabb irodalmi hang. Ez bizonyára nem maradt teljesen hatástalan olyan 
korban, amikor a politikai sajtó egyre jobban elvadult. Volt ő maga is kép-
viselő, szülőföldjét, Miskolcot képviselte. 

Vadnai nem tartozik nagy íróink közé, de ha kedvére való tárgya volt, 
például valami emlékirat, tehát olyan faj , amit igen kedvelt, akkor nyelv, 
stílus, szerkezet és egyéb tekintetben meg lehetünk vele elégedve. Hasznos ember 
volt, tehetséges író, Fáy Andrásra emlékeztet. Szigetvári Iván. 

Irodalomtörténet. 


