
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

A „Minek nevezzelek" keletkezéséhez. 
Másfél éve mutatta ki folyóiratunkban Sándor István (1935. 

66—68.)akoltói napok legszebb emlékének: a September vé у énnek 
a korabeli versekkel (Bajza) való kapcsolatát. A 40-es évek folyó-
irataiban lapozva, egy eddig ismeretlen költemény alapján, a 
September végén mellett Petőfi legszebb szerelmes versének, a 
Minek nevezzeleknek keletkezésére is egy fénysugárral rávilágít-
hatunk. Fontos tényező —• különösen a remekművek kialakulásá-
nál, keletkezéstörténeténél - - az olvasmányi-ihlet kérdése. Mik 
voltak azok a „gondolat-törmelékek" vagy „eszme-osirák", ame-
lyek ezeknek az alkotásoknak a születésére alakítólag hatottak. 
A Minek nevezzelek Vörösmarty Ábrándjának hatása mellett 
(Tolnai Vilmos: Széljegyzetek Petőfi verseihez. Irodalomtörténet. 
1913. 374—375.) Eördögh István: L néhoz c. versével mutat 
erős kapcsolatot. Lászlófalvi Eördögh István méltatlanul fele-
désbemerült költőnk. 1842-ben halt meg 18 éves korában.1 Drámáit 
a Nemzeti Színház is előadta, míg novellái az Athenaeumban és 
a Nemzeti Almanachban láttak napvilágot.2 L néhoz c. verse 
a Honművészben (1840. dec. 6. [98.] sz.) jelent meg.3 Halála után 
az Athenaeum (1842) közölt még tőle egy posthumus költeményt. 

Petőfi figyelmét Eördögh versére, annak ihlető témája, aki 
neki is ideálja volt: Lendvayné Hivatal Anikó hívhatta föl. Ez 
1840-ben jelent meg, míg Petőfi három évvel később, 1843 „már-
cius végén" (Havas) írhatta haeonlócímű költeményét. Kétség-
telenül ismerte a nagy művésznőt ilyen lelkesedéssel bemutató 
költeményt. Annak egyes sorai évek nmlva is zsonghattak lelké-
ben s alkalomadtán művészibb és tökéletesebb formában inspirá-
lólag hathattak rá. Petőfi L Héját, melyet Horváth János „a 
szerelem gondolatával való enyelgésnek" nevez, csak a Versek 
1844-es kiadásában adta ki először. (38. 1.) Mindkét vex-s tárgya: 
Lendvayné, a kettő között azonban különösebb egyezés nincs. 

1 Szinnyei József: Magyar Írók. II. köt. 13Э9. h. 
- Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. II. 

köt. 232., 279. 1. 
3 A Gyöngyök és Virágok a magyar költészetből c. antológia (Pest , 1859. 

173—176. I.) is közölte. 



1+ KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

„E költeményben Lendvaynó Hivatal Anikót, a Nemzeti Színház 
kitűnő művésznőjét (1813—1891) énekelte meg Petőfi. Lendvayné 
akkor szépségének teljes virágában volt s rendkívüli hatással 
játszta Shakespeare gyöngéd nőalakjait: Júliát, Opheliát és 
Desdeinonát. Petőfi, úgylátszik, március végén látta az i f jú 
színésznőt, midőn Szabó József társaságától elszakadva, néhány 
napot a fővárosban töltött." (Havas Adolf jegyzete.)4 

Eördögh verse nem tartozik irodalmunk remekei közé, de ha 
meggondoljuk, hogy egy alig 18 éves ifjú írta: úgy formai, mint 
tartalmi szempontból értékesnek tarthatjuk. Az L néhoz ée 
a Minek nevezzelek5 közötti kapcsolat elsősorban formai: mind-
kettő rapszódia, váltakozva hosszabb-rövidebb szökellő sorokon 
át fejlődik a vers a kezdő himnuszi hangból a rapszódiába. Mind-
két versben a strófák első és utolsó sora egy felkiáltás, azzal a 
különbséggel, hogy Eördöghnél strófánként változik ez (Petőfi-
nél: Minek nevezzelek... Eördöghnél: Megláttalak!... Szóltál 
velem Megcsókolál ) Azonban a külső, formai rokon-
ság mellett tartalmi szempontból is sok az egyezés: különösen a 
szerelmi állapot ilyeténképeni bemutatásában van sok kölcsön-
hatás. De álljon egymás mellett az egyező vonások feltüntetésé-
vel a két költemény: 

Minek nevezzelek .. . 

Minek nevezzelek. 
Ha a merengés alkonyában 
Szép szemeidnek esti-csillagát 
Bámulva nézik szemeim, 
Mikéntha most látnák először . . . 
E csillagot, 
A melynek mindenik sugára 
A szerelemnek egy patakja, 
Mely lelkem tengerébe foly — 
Minek nevezzelek? 

Minek nevezzelek, 
Ha rám röpítod 
Tekinteted, 
Ezt a szelíd galambot, 
A melynek minden tolla 
A békeség egy olaj ága, 
S a melynek érintése oly jó! 
Mert lágyabb a selyemnél 
S a bölcső vánkosánál — 
Minek nevezzelek? 

L néhoz. 

Megláttalak! 
Megláttam angyalarcodat, 
S a rajta lengő bájokat, 
S boldoggá tett e szép alak. 
Megláttalak. 
E perezben semmi sem gyötört, 
S kéjelgve érzém a gyönyört, — 
Mit a tavasz, föld, és világ. 

1 Petőfi Sándor összes költeményei. II . köt. (1892) 469. 1. 
5 Először az Életképekben 1848 jón . 25. (28 ) sz. 810—811. 1. 

Irodalom történet. 
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Minek nevezzelek? 
Ha megzendülnek hangjaid, 
К hangok, melyeket ha hallanának 
A száraz téli fák, 
Zöld lombokat bocsátanának. 
Azt gondolván. 
Hogy itt inár a tavasz, 
Az ő régen várt megváltójok, 
Mert énekel a csalogány — 
Minek nevezzelek? 

Minek nevezzelek, 
Ha ajkaimhoz ér 
Ajkadnak lángoló rubintköve, 
S a csók tüzében összeolvad lelkünk. 
Mint hajnaltól a nappal és az éj, 
S eltűn előlem a világ. 
Kltűn előlem az idő, 
S minden rejtélyes üdvességeit. 
Árasztja rám az örökkévalóság — 
Minek nevezzelek? 

Minek nevezzelek. 
Boldogságomnak édes anyja, 
Egy égbe rontott képzelet 
Tündér leánya. 
Legvakmerőbb reményiniet 
Megszégyenítő ragyogó valóság, 
Lelkemnek egyedüli , 
De egy vi lágnál többet érő kincse, 
Édes szép i f jú hitvesem. 
Minek nevezzelek? 

Kelő nap és a holdas éj, 
Madárzene, hiis árny alatt, 
Teremthet — s mindent, a mi kéj. 
Kérded miért? 
Megláttalak. 

Szólllál velem!! 
Szállottál. s szende ajkodon 
Mindegyik édes hangodon 
Kgu-eg.tJ mennyország nyilt nekem. 
Szálltál velem! 
E percben semmi sem gyötört , 
S kéje lgve érzéin a gyönyört , 
Mit a menny és a széles ég , 
S a tú lv i lág szép édene. 
Örök kéj, élet, és öröm, 
A biintlennek teremtene. 
Kérded miért? 
Szólít ál ve lem! 

Megcsókold!! !!! 
Szép ajkad ajkaimhoz ért. 
Nem adnám sokszáz életért 
К csókot, ezzel boldogitál. 
Megesókolál!!! 
S már éltemet sem érczém, 
Es üdvvel telten képzelém 
A kéjt, mit égi s földi lét. 
Mit képzetek, mit szerelem. 
Mit csak te és az istenek 
Adhatnak, s üdv volt én velem. 
Kérded miért? 
Megesókolál. 

A két vers egybevetése után is megállapíthatjuk, hogy az 
Eördögh költeménye a maga primitívségében is szép, a Petőfié 
azonban remekmű. Kozocsa Sándor. 

Petőfi „A borozó"-ja és Kazinczy „Bor mellett"-je. 
Petrovics Sándor, „elcsapott katona és szökött színész" 1842 

május 22-én egy „A borozó" című, egészen szokatlanul friss, ere-
deti hangú kis verssel bevonult az akkori magyar literatorok 
közé. A vers neki nagy örömöt, a szerkesztőnek, Bajzának és azok-
nak, akik az Athenaeum körül csoportosultak, bizonyára nem 
csekély meglepetést szerzett. Csokonai óta nem volt, aki ilyen 
merészen szólaljon meg a költészetben s ennyire más levegőt, 
más hangot hozzon abba a hideg és rideg szentélybe, amit köl-
tészetnek hívtak akkoriban. Hogy Bajza valójában úgy is, mint 
szerkesztő, s úgy is mint kritikus, a verset akkori irodalmunk 
legjobbjai közé tartozónak tekintette, mutatja, hogy az ismeret-



KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K 1 9 

len költőnek május 5-én Pápáról beküldött versét már a hónap 
22-én közölte. 

Az akkor ínég Petrovics néven élő és író Petőfi — tizenkilenc 
esztendős fiatalságának minden t ú l z á s a benne van a vereben: 
az elkeseredett borissza, aki megcsömörlött a leányok csalfasá-
gában, aki semmibe sem veszi a világot, nem bánja a halált 
sem, — ha iszik. A- tizenkilenc esztendős lélek úgy szólal meg, 
mint egy vén korhely . . . 

A vers — mint akkor a versek legtöbbje s mint éppen az ő 
zsengéinek csaknem valamennyié — nem önálló. Még nem talál-
ván magára, olvasmányainak hatása alatt áll s nem tud szaba-
dulni az olvasott költők hatása alól. Első megjelent verse igen 
nagy részben Kazinczyra vezethető vissza, Kazinczynak arra a 
versére, mely a maga idejében is szívesen olvasott és dalolt bor-
dal volt. 

Kazinczy az idősebb báró Ráday Gedeontól kapott Zrínyi-
éposznak egy különösen kedves részletére talált, a törökifjú éne-
kére (III. ének 32—39. vers), ennek az éneknek hangulatában ké-
szítő versét; „egészen más lőn dalom" — mondja róla —, de mint 
német ízlésű bordal, a maga idejében közkedveltté lett. 

A bordalt Kazinczy 1788-ban, június 30-án írta* s Boldog 
bolondoskodás címen Magyar Museumúnak első évi második 
füzetében adta ki; majd az egészen átdolgozva előbb Bátorodós 
az élet sebes repülete ellen, majd pedig A bor örömei, míg leg-
végül Bor mellett címen jelent meg minden kiadásában. 

Petőfi, tudvalevő dolog, 1841 október közepétől 1842 augusz-
tus 23-áig Pápán élt s a református főiskolában diákoskodott, 
ahol kevésbbé az iskolapadban, mint inkább az iskola gazdag-
könyvtárában tanult, rengeteget olvasván, készült arra a pályára, 
amelyről akkor még halvány sejtelemmel sem bírhatott. 

„A pápai Főiskolában alakult képző társaság" könyvtárá-
ban megtalálta Kazinczy verseit és ezek között olvasta a nevezett 
bordalt, ami nem maradt reá hatástalan. 

De, amilyen különböző volt a két költő lelkileg, éppen olyan 
különböző a két vers is. 

* Hadd igazítsuk itt helyre a kitűnő Váczy János tévedését, aki и 
Kazinczy Levelezése I. kötetének 556. lapján Ráday Gedeon 1787. dec. 2-án 
irt s a gyűjteményben 110. sorszámmal jelzett leveléhez azt a jegyzetet l'üzi, 
hogy Ráday e levélben a Bóldor) bolondoskodás megküldését köszöni m e g 
Kazinczynak, aki pedig ezt a versét saját feljegyzése szerint csak 1788 
nyarán irta. 

2 * 
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A klasszicizmusért lelkesülő Kazinczy 1788-ban (tehát a 
XVIII. század végén, amit nem szabad szemünk elől téveszte-
nünk), huszonkilenc esztendős korában írja Boldog bolondosko-
dás-át. Társaságbeli ifjii ő, kinek köre a legelőkelőbb családoknál 
nyílt meg s életcéljánál fogva érettebb gondolkozású, ha pedig 
ifjonti kedve, színes kedélye ráviszi a mulatásra, úgy együtt 
szürcsöli a bor és szerelem bódító italát. Életboldogsága akkor 
még zavartalan. Keresi a szerelmet s a mulatást akkor találja 
szépnek, ha vele tobzódó kedvese kebléről a virágot és fűzőjének 
szalagját az ő hullámos hajába fonja; de a szerelem nem a tör-
vényes formák között kell neki, nyűg lenne az, amitől irtózik; — 
s ha él is benne a halál gondolata ilyenkor, mégis a szerelmes 
lánnyal való boldog bolondoskodása a dalfakasztó gyönyör a 
számára. 

Petőfi ellenben tizenkilenc éves, amikor A borozó-ja világra 
derül. Ö már a kibontakozott XIX. század derekán él. Az alföldi 
korcsmáros gyereke maga mögött tudja csaknem kalandszáinba 
menő katonáskodását, immár jó pár mérföldet járt a hol sáros, 
hol fagyos országutakon mint vándorszínész, amikor megismer-
kedett a kis faluk, magános tanyák világával és belekóstolt a 
művésznyomorúság minden keservébe. Mikor a verset írja, vi-
szonylag elég nyugalmasan éli ismét diákéveit és őmaga ugyan 
bornemissza — de valószínűleg együtt éjszakáz jókedvű, gond-
talan, borozgató, énekelgető diáktársaival. Dacára kétségtelen 
nemes származásának, mégis a nép fiának tartja és vallja ma-
gát, szereti a földszagú népet és szereti a népiest, tudja az igazi 
nagy szívkeservek igazi okát s azt, hogy éppen ezektől lesz az 
ember végül valóságos borisszává; ezt, ha nem is tapasztalhatta 
még, de hiszi. A borozó pedig — így gondolja — ilyenkor keser-
vében kívánatosnak tartja a halált. . . . Igaz mindez — vagy sem? 
Mindegy. 

A két költő legnagyobb ellentéte azonban egyik főjellem-
vonásukban rejlik. 

Tudvalevő, hogy Kazinczy határozottan erotikus. írásaiban 
sokszor árulja el ezt. Leveleiben még családi életének legmeghit-
tebb részleteiből sem csinál titkot és Sophieról, feleségéről — 
Petőfi a maga feleségét a „szentek szentjé"-nek nevezi, — néhol 
olyan megjegyzéseket tesz, amilyeneket még a futólagos barát-
nőről sem mondana el az ember. Az Édes kin és az Érzékeny uta-
zások eléggé hirdetik ezt a hajlamosságát. 
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Ezzel éppen ellentétes Petőfink. Egészen távol áll tőle az ér-
zékiség, különösen amikor a költészet mélységeibe merül. Erkölcsi 
felfogása nem engedi a szerelmet az érzékiségbe átcsapni. Egy 
helyt elmondja, Mi volt neki a szerelem? és mivé lett neki ez? 
„Könny patakja", „aggodalmak erdősége", „oktalan kis balga 
gyermek" és „holt remények szemfedője" — csupa tiszta szent 
érzemény, és mikor ez megváltozik, mi lesz belőle?... 

Rózsafán kis madárfészek. 
Melyben vígan fütyörészek, 
S ha földúlja a fergeteg, 
Odább szállok, mást építek . . . 

Romlatlan lelkének a szerelem csak a földi üdvözülést je-
lenti a tiszta boldogság útján, nem pedig a gyönyörűségekben 
való tombolást. 

Ilyen lelki ellentétekből fakad a két vers, amelyek mégis igen 
közeli rokonok. 

Petőfi rokonszenve Kazinczy iránt mély, őszinte volt és köz-
ismert; fennen hirdeti ódai lendületű hatalmas Széphalmon-ja 
és Uti leveleinek rávonatkozó részlete. De hinnünk kell mégis, 
hogy Kazinczy, ha tanuja lesz Petőfi hirtelen felsajgott, rend-
kívüli pályájának, aligha érezte volna meg benne a legnagyob-
bat, akit a Teremtő a világköltészetnek s a magyarnak adott 
kincsül. 

Emlékezzünk csak vissza, hogy Csokonaival annyi sokban 
mennyire nem értett egyet, s ha róla szólt, mindég bizonyos fokig 
tartózkodó volt, s tudjuk, mily elkeseredetten rótta meg három 
költői sorát: 

A Halhatatlanság felette 
örök templomát építette, 
A melybe megholt a Halál. 

ebben a pompás képben szörnyű irodalmi attentatumot látott és 
jó soká emlegette megbotránkozva leveleiben. Mi sem valószí-
nűbb, mint hogy Petőfinek is ez lett volna sorsa Széphalmon „a 
múzsák tanyáján"... 

A két vers kapcsolata szemmellátható külső és belső voná-
sokban. A versmérték és az alapgondolat mindkettőben ugyanaz 
s hogy mennyi kifejezés és mennyi részlet s hány szó fedi itt egy-
mást, azt legjobban példázni fogja, ha a két verset synoptikusan 
mutatjuk be az olvasónak. 
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BOR MELLETT. 
— 1788. — 

í 'ogy az élet, s nem sokára 
Szép korom majd el-repűl; 

Érzem, messze nints határa, 
'S majd komor telére dűl. 

T)e borral sebes szárnyának 
Lép-vesszőket hányhatok. 

Bort hamar, bort! Múlásának, 
Ha iszom, kaczaghatok. 

Még most, hála Istenimnek! 
Kelyhem' bátran forgatom, 

Még most, hála Istenimnek! 
Lollimat csókolhatom. 

Még nints, a' ki elfogassa 
Gyanúba vett levelem, 

Xints, a' ki tudakozgassa, 
Ki sziszeg titkon velem. 

A BOROZÓ. 
— 1842. — 

Vígan illan életem; 
A' halál ha fizni jő . . , 

dőlök 
Jégöledbe, temető! 
Gondűző borocska mellett 
Vígan . . . 

Sors, hatalmad' nevetem. 

Egykor majd — 
És a' bor' vidám hevében 

elfeledni. 
Csalfa lányok, titeket, 

(és) 
Füttyentek rád, zord v i lág . . . 

Rexa Dezső. 

Petőfi és Meltzl. 
Meltzl Hugó, néhai kolozsvári egyetemi tanár Petőfi-rajon-

gása közismert volt. Bármilyen tárgykörből hirdetett előadásai-
ban nagy lírikusunk okvetlenül szerepelt. Ennek egyik érdekes 
emlékét őrizte meg számunkra „A kolozsvári magyar királyi 
Ferencz József Tudományegyetem Almanachja és Tanrendje 
az MCMIV—V-ik tanév első felére". A 102. lapon, a „Nyelvé-
szeti és irodalmi előadások" közt találjuk a következőket: 

„28. Műfordítástan elméletileg és gyakorlatilag; kivált nehe-
zebb antik remekszövegek fordítgatásával a kódexekből. (Eddá-
ból: Akv. és Am. álomjelenet s egyéb Atlidalok, Hásamál; Hel-
jantból pestis LII, 4294 sq; Muspilli végn. Beovulf XLIII, 3157 sq. 
temet; Ofriz kosmogonia, Ajaneihsé- Sir Gitifeot ep. Araniue 
Libuj XI. 84 ctc.) Csak haladottabbaknak. Heti 2 óra; kedden 
és szerdán d. e. 7—8-ig. Ugyanaz. Ugyanott." 

Ha figyelmesen végigolvassuk, a régi germán emlékek közt 
találunk egy teljesen jelentés nélküli mondatot: „Ajaneihsé... 
stb." Mindjárt értelmet nyer azonban, ha — egy kis helyesbí-
téssel— visszafelé olvassuk: „1848—49. jubileumára. Petőfi Tigris 
és Hiénája". Hesz Kálmán. 


