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legalább olyan szerencsének tarthatjuk, hogy ő mondta el róla kutatásai 
eredményét. Az aprólékos pontosság nélkül könnyen szenzáció marad-
hatott volna Kölcsey végakarata, de Molnár elemző bemutatása forrás-
értékű dokumentummá emelte. 

Az album művészi tipográfiáját a kitűnő képanyag és a mellékletben 
csatolt végrendeleti szöveg teszi teljessé s egyben páratlan bibliofil 
értékű művé. Nagy kár azonban, hogy a képszerkesztő nem a sorozat-
ban, hanem csak az őt érintő kötetben gondolkodott. így történhetett 
meg, hogy a Kölcsey-verseket tartalmazó Mi az élet tűzfolyása? című 
kötet után az 1835-ös Einsle-festmény most a borítóra került de itt nem 
színes; az álmosdi lakóház itt is szerepel (de még most sem látjuk a 
teljes épületet), a csekei környezet és benne Kölcsey dolgozószobája, 
valamint a második síremlék színesben az előbbi kötetnek is része volt 
már. Nem szerencsés az sem, hogy tarpai zsellérház került az albumba, 
holott Csekén is megtalálható annak mása, az Einsle olajfestménye 
utáni Kölcsey-kép pontatlanul jegyzetelt, s a költő első síremlékének 
helye már évtizede nem a közölt helyen van. Különleges értékű viszont 
a nagyításban is látható 13 ágú zárt koronára emlékeztető és az ötágú 
leveles rangkoronával díszített kétfajta Kölcsey nemesi címeres pecsét 
viasznyomata, az örökösnek megnevezett Kölcsey Kálmán arcvonásait 
őrző másolat, a Nagyar határát bemutató térkép a végrendeletben is 
szereplő szabadkai vízimalom helyével s a végrendelkező Kölcsey 
Ferenc kiterített tetemét magán hordó díszes lenvászon térítőről készült 
felvétel. (Kölcsey Ferenc testamentoma. Bemutatja Molnár József és 
Julow Viktor. Európa Könyvkiadó és Helikon Kiadó. 1983.) 

CSORBA SÁNDOR 

PETŐFI - ÚJRA ÉS VÉGRE 

Pontosan tíz évvel az új kritikai kiadás első kötete után megjelent a 
második: 78 Petőfi-vers szövegével és magyarázataival. Az évtizedes 
várakozás tudományos, közművelődési, pedagógiai hátrányairól - azt 
hisszük - fölösleges itt szót ejtenünk. Figyelmet kelt viszont, hogy a 
sorozatszerkesztő, Kiss József a kényszerű szükségből erényt próbált 
faragni: kiiktatja az 1. kötet tévesen felvett 47. darabját, határozottan 
állást foglal a Rokkadal újra meg újra felbukkanó hitelességi problémája 
ügyében (105-7 . ) , továbbfejlesztette a Versek keletkezéstörténetéről 
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írott tanulmányának 1972-es alapszövegét (108-30 . ) . A 2. kötet meg-
őrizte az első szerkezeti arányait a főszöveg és az apparátus vonatkozá-
sában. Ott 107 oldal főszöveg a 405 ellenében, amelyből azonban 21 
vonatkozott a kiadás egészére, itt az arány 102 : 343. Megmaradt, sőt 
kibontakozott a köteten belüli utalásrendszer minden erénye és haté-
konysága. Ha az apparátust egyvégtében olvassuk, több tudatos átfedést 
találunk, ha azonban egyes versek magyarázatát szúrópróbaszerűen 
ellenőrizzük, azaz a kötetet várható használóinak szempontja szerint 
forgatjuk, az utalásrendszer segítségével megfelelően tájékozódhatunk, s 
csak néhol érezhetjük némileg túlírtnak a jegyzetet (pl. néhány szólás 
vagy közkeletűbb történeti fogalom magyarázata esetében). 

Folytassuk a kötet két legnagyobb kérdőjelével. Az évtizedes meg-
jelenési szünet egyik (ha éppen nem egyetlen) okát.most dokumentálva 
láthatjuk. Mert igaz, hogy a kötetet Kiss József mellett Ratzky Rita és 
Szabó G. Zoltán jegyzi sajtó alá rendezőként, de a szerkesztői bevezetőt 
figyelmesen olvasva (107.), megtudhatjuk, hogy a teljes kötet szöveg-
gondozása és 55 mű (köztük A helység kalapácsa) jegyzetelése Kiss 
József munkája, míg 14 vers jegyzetét Ratzky Ritával, kilencét pedig 
Szabó G. Zoltánnal közösen készítette. Ha hozzá is vesszük, hogy 17 
költemény esetében Kiss József rendelkezésére állott az 1. kötet társ-
szerkesztőjének, Martinkó Andrásnak készséggel átengedett jegyzet-
anyaga, mégsem beszélhetünk igazi filológusi csapatmunkáról. Az eset 
tipikusan szemlélteti a textológus- és általában a filológusképzés egész 
problémakörét. Nyilvánvaló, hogy pályakezdő bölcsészek betanításá-
hoz, a forráskutatás módszertanának elsajátításához, a motívumkuta-
táshoz, a komplex látásmódhoz szükséges ismeretanyag megszerzéséhez 
esztendők szükségesek, amelyeket az egyetemi speciálkollégiumi képzés 
megrövidíthet ugyan, de nem pótolhat. Emellett nagyfokú elhivatott-
ság, kutatói ambíció szükséges, hiszen ez a munka együttjár a szakmai 
hírnév gyorsabb megszerzésének csökkenő esélyével, kevesebb számú 
egyéb publikációval, a tudományos fokozatokról való lemondással, s mi 
tagadás, még anyagi hátrányt is jelent a pályakezdés éveiben. A jelenlegi 
helyzet mindazonáltal hosszabb távon (a többi kritikai kiadás sorsa is 
ezt példázza) nem tartható fenn. 

Valószínűleg az elmondottakkal függ össze a másik nagy kérdőjel, a 
kötet terjedelme. A helység kalapácsával záruló főszövegből bizony 
hiányzik a János vitéz és az 1844-es verstermés többi darabja. Petőfi 
poétái forradalmának íve így a kötetek egymásutánjában megtörik, s ez 
- véleményünk szerint - meglehetősen súlyos ár azért a kb. 1 5 0 - 2 0 0 
oldalnyi várható terjedelemnövelésért, amelyet a kötet különben elbírt 
volna. Mintha a szerkesztés ez irányú dilemmáját tükrözné Petőfi 
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1844-ben publikált verseinek igen hasznos és fontos táblázata, amelyet 
a szerkesztő az év végéig vezetett (134-6 . ) . 

Mit kell tudnia egy vérbeli Petőfi-filológusnak? Nemcsak az életmű 
minden egyes szavát és szóvisszhangját szükséges ismernie, de a főszöveg 
időhatárai között már nem támogatja őt az új Petőfi-biográfia eddig 
unicusnak megmaradt kötete sem, és így egyedül kell szembenéznie az 
életrajz valódi, kikövetkeztethető, ellentmondó vagy éppen cáfolandóan 
legendás eseményeivel, s ami ezzel együttjár, a könyvtárnyi szakiroda-
lom egészével. Kiss József mindezt mesterfokon tudja. Forráskritikai 
leckét ad Vahot Imre különböző korú és formájú emlékezéseiből Petőfi 
segédszerkesztői alkalmazása és munkája ügyében (132-3 . ) , széles szel-
lemi horizonttal jegyzeteli a Honfidal verstípusának reformkori meta-
fora-rendszerét (148-9 . ) , de ugyanennyit tud és tudat velünk például a 
Kárpátok és az Alföld toposszá válásáról (364-9 . ) . Bravúros a krono-
lógiai-életrajzi rekonstrukció a Debrecentől Pestig vezetett gyalogos út 
vonatkozásában (196-200. ) . Filológiai telitalálat a Fürdik a holdvi-
lág. . . érzelmes-megtérő betyárának kapcsolása Wándza Mihály Zöld 
Marci c. 1817-es érzékenyjátékához (227.) vagy a Vándorélet Barabás-
rajz ihlette keletkezéstörténetében a hiányzó láncszem meglelése Nagy 
Ignác prózai életképében (231-2 . ) . 

Mindez nem marad azonban módszertani játék, a filológus tárgyi 
tudásának fitogtatása: mint minden jó kritikai kiadás, ez a kötet is 
elvezet a Petőfi-kutatás lényegi kérdéseihez. Ilyen például a versek kro-
nológiája. Enélkül aligha közelíthető meg Petőfi kötet- és ciklusszer-
kesztői gyakorlata, amelyről - az életmű egészét tekintve - ma sem 
tudunk bizonyosat. Ilyen gondokat (bár igazán majd az 1845-ös és 
1846-os év verstermésében találkozunk vele) már 1844 is fölvet, s ezt 
talán a „kiugró vers" problémájának nevezhetjük. Itt van példának 
okáért A nemes c. költemény, amelyet - mint Kiss József írja - „külö-
nösen Petőfi politikai-eszmei fejlődésének vonalában nehéz elhelyezni" 
(164.); vagy a következő kötet anyagába kerülő, de szintén 1844-es A 
királyok ellen. Kiss József datálásai jól megalapozottak, körültekintően 
és gazdagon argumentáltak. Talán csak a Honfidal pontosabb keletke-
zési idejének meghatározása várat továbbra is magára (146.). 

A kötetben közölt életmű-metszethez fűzött jegyzeteket egymás 
után olvasva óhatatlanul elénk rajzolódik - mint a Petőfi-kutatás telje-
sen meg nem oldott és így jövőbeli feladata - a „szerepjátszás" kérdés-
köre. Kiss József kitűnő módszertani megközelítést talált és alkalmazott 
ezúttal is. így történhetett, hogy (bár a kritikai kiadásnak nem feladata 
tudományos viták eldöntése vagy értékelése) gazdag tényanyaggal és 
szempont-rendszerrel segítheti a problémakör újravitatását. Osztjuk Kiss 
József odaadó figyelmét a kérdés iránt és alapvető megállapítását, hogy 
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a színészethez, mintegy pótcselekvésként kapcsolja Petó'fi „. . . olykor 
különc, túlzó, elrajzolt bohém önarcképét is, mint a költó'i szerepjáték 
sajátos lehetőségét, melynek egyik legfőbb vonása kb. egy esztendeig az 
örökké szomjas, kielégíthetetlen, kedélyes borisszaság színlelése, közön-
sége pedig (az eleven, jelen való publikum helyett) egyre inkább a köl-
tőtől elképzelt olvasó". (169.) Hogy mindez nem vált a versértelmezés 
parttalan eszközévé, annak érdekében a szerkesztő maximálisan haszno-
sította Martinkó András érvényes megállapítását Petó'fi újfajta hiteles-
ségéről, amikor is „általában valami reális, valóságos külső mozzanat 
mint impulzus indítja meg az alkotás folyamatát", s így ezek időpont-
meghatározó jelentőségűek lehetnek. E kettős kritérium érvényesítésé-
vel Kiss József nagy biztonsággal, meggyőzően tudta elválasztani a sze-
repjátszó népdalhelyzetet az életrajzi utalásoktól. Ma már, birtokában 
Petőfi színészi szereplésének és jellemzésének, Pándi Pál könyve máso-
dik, javított kiadásának stb., elodázhatatlannak látjuk a szerepjátszás 
kérdésének újratárgyalását, azzal a gondolati, tudománytörténeti és 
komplex igényességgel, amellyel legutóbb Rigó László közelített a prob-
lémához (MTA I. Osztályának Közleményei 1966:170-4.) . Meggyőző-
désünk szerint - s ebben most a jegyzetek megerősítenek - csak komp-
lex vizsgálatok vezethetnek véglegesebb eredményre, amelyekben a teát-
ralitás korabeli fogalmainak éppúgy szerep jut, mint a színészhajlam 
vonásainak, a zsánerkép műfaji sajátosságainak vagy Béranger hatásá-
nak. Nem feledkezhetünk meg arról a képről sem, amelyet Petó'fi ide-
vonható versei keltettek az olvasóközönségben, valamint e szövegek 
nem ritka szóbeli előadásai alkalmából. 

Petó'fi így megvont 1844-es önportréjának ívéből egyetlen darab 
hiányzik. Változatlanul Fekete Sándor bizonyító apparátusát érezzük 
erősebbnek a Végszó XXX-hoz c. vers ügyében (161-2 . ) : Pákh Albert 
Csont, a kóbor színész c. paródiájára írott, sebzett válasznak. Az elkese-
redés mértékét, s így a költemény érzelmi intenzitását avval indokol-
hatjuk még, hogy a bordalköltő és borivónak hitt Petó'fi is karikírozva 
van benne, ami a debreceni versek között is fellelhető két bordal és az 
ilyen motívumot is felvillantó Honfidal után nem meglepő, viszont így 
egyszerre kap sebet a színész és a költő. 

A Petőfi-irodalom terjedelme, a felvonultatható hipotézisek nagy 
száma miatt teljességgel indokolt a szerkesztő óvatossága a jegyzetek 
egy részének megfogalmazásában. Mégis úgy gondoljuk, néhány határo-
zottabb következtetéssel csökkenthető lett volna a nyitvahagyott kérdé-
sek sora. így például a „12" jegy alatt író bíráló nem valószínűleg, 
hanem bizonyítottan Erdélyi János (vö. T. Erdélyi Ilona cikkével, It, 
1972. 367-82. ) ; eléggé nyilvánvalónak tűnik, hogy az így ni, látod c. 
töredék elejéről egy strófa hiányzik (193.); az Egri hangokat pedig 
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inkább láthatjuk - Pándi Pállal — „egyöntésű versnek", Petőfi gyakran 
észlelt hangnem-váltó technikájával, mint keletkezéstörténeti kérdőjele-
ket felvető műnek (211-2 . ) . 

A szerkesztő dicséretére szolgálhat, hogy néhány esetben - éppen a 
későbbi vizsgálódások segítésének szándékával - be kell vallanunk a 
kutatás jelenlegi korlátait. Egyetlen példát erre! A Színbírálat és a Szín-
házban ihlető személyének pontos és végleges megállapításához máig 
ismert adataink a színháztörténet oldaláról sem elégségesek. Annyit 
tudunk, kik voltak a Nemzeti Színház páholybérlői 1845 januárjától, 
gr. Ráday Gedeon országos főigazgatásának bevezetésétől. Ezért 1844 
júliusára (Bartay András dokumentálatlan bérlői időszakára) csak nagy 
óvatossággal lehet és szabad visszakövetkeztetnünk - még akkor is - , 
ha ismerjük a szokást, hogy a páholybérlők zöme évekig megőrizte 
szokott helyét. Nos, az 1848-ig terjedő közönségtörténeti adatokban a 
Kappel család bérletének semmiféle nyomát nem találtuk (más helyosz-
tályon sem), viszont 1845 januárjától 1848 márciusáig egyfolytában 
kötötte le magának a 3. számú páholyt „Dessewffy grófnő". Ez a 
páholy a földszint jobboldalán helyezkedett el, tehát alatta álldogálni és 
a földszinti állóhelyről pillantásokat váltani a páholyban ülővel lehetsé-
ges volt. A múzsa személyére tehát csak nagy óvatossággal következ-
tethetünk, de újabb adalékot kaptunk Petőfi hitelességének kérdéséhez. 
(Ugyanígy a színházra költött egy forint - a földszinti hely ára - nem 
metaforikusán, hanem valóságosan értendő.) 

A kötetet - úgy tűnik - a kézirat lezárásának elhúzódása és 
meglehetősen hosszú nyomdai átfutás is sújtotta. így történhetett, hogy 
az 1980-ban megjelent Egressy Gábor-cikkválogatás helyett századeleji 
szakirodalmi hivatkozás olvasható, s mellette a régi sematikus jelző 
„realista" színjátszásáról (393-4 . ) ; hogy a szerkesztő nem vehette 
figyelembe Pándi Pál Petőfi c. könyvének 1982-ben megjelent, javított 
kiadását; hogy az 1981-ben meghalt dunavecsei Petőfi-kutató és-gyűjtő, 
Vasberényi Géza még többszöri hivatkozásban élőként szerepel. 

A tárgyi tévedések és tévesztések száma elenyészően csekély; csupán 
a szerkesztő közismert és most is tapasztalható igényessége késztet ezek 
tételes helyesbítésére: a Dunavecséről, Kunszentmiklósról és Kiskunlac-
házáról közölt népességadatok forrása (266., 315., 323.) mindenképp 
megadandó lett volna, nem egyeznek ugyanis Fényes Elek szokottan 
használt adataival; az „Eduard és Kunigunda" Nestroy tündérbohózatá-
nak, a Lumpáci vagabundusnak betétdalából lett közhely az unalomig 
ismétlés kifejezésére (327.), Ruszt nem község, hanem a legkisebb 
szabad királyi város (329.), Wándza Mihály Zöld Marcija nem víg-
játék (432.). 
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Mindezek a megjegyzések azonban mitsem változtatnak az össz-
képen: a Petó'fi-kutatás alapvető' munkával gazdagodott. Anyagbősége, 
problémaérzékenysége, gondolatébresztő, kutatást segítő igényessége a 
magyar kritikai kiadások legjobbjai közé emeli a kötetet. Vajha nem egy 
újabb évtized múlva olvashatnánk folytatását. . . (Petőfi Sándor összes 
művei. Költemények 2. Kritikai kiadás, Bp. Akadémiai K. 1983.) 

KERÉNYIFERENC 

A K É T K E D É S MINT A HALADÁS F E L T É T E L E 

ANDRÁS LÁSZLÓ: A MADÁCH-REJTÉLY 

„Mélyen a kert ölében, kőrisfák és bódító illatban virágzó hársak 
lombjai közül nádfedelü házikó kandikált elő. Ez a kis ház az akkori 
divat ízlésében épült eremitage volt. Mohos kőtalapzaton állt a kis épü-
let, faoszlopos előcsarnokkal. . . Volt a kis kerti laknak a köztudat 
előtt titokban maradt rendeltetése is. Mikor egyszer leszedték az ere-
mitage korhadozó zsupfedelét, a szabadságharc után elrejtett lőfegyve-
reknek nagy halmazát találták ott." 

Madách Imre nőtestvérének unokája: Balogh Károly közölte e soro-
kat Madách, az ember és a költő című, 1934-ben kiadott könyvében. 

Legújabban ketten is felfigyeltek erre a feledésbe merült közlésre. 
András László A Madách-rejtély című könyvének 110. lapján említi; 
Spáczay Hedvig pedig Madách Imre hadbírósági perének nyomában 
című tanulmányában boncolgatja. (A Nógrád megyei múzeumok év-
könyve. 1 9 8 3 . 7 3 - 1 1 0 . ) 

Spáczay Hedvig tanulmányából - aki e vonatkozást Szabó Béla: 
Madách Imre közéleti tevékenysége Nógrád megyében című, 1973-as 
dolgozatának felhasználásával részletezi - kiderül, hogy Madách Imre 
egy borospincében is rejtegetett fegyvereket Világos után, ezeket csá-
szári csendőrök találták meg 1850-ben. Elfogatása, az ellene lefolytatott 
hadbírósági eljárás, pozsonyi, majd pesti vizsgálati fogsága köztudott: 
megelégedtünk azonban azzal, hogy mintha tényleg semmi más vétke 
nem lett volna, mint hogy Rákóczy Jánost, Kossuth ügynökét jóhisze-
műleg bújtatta, szállást adva neki. Spáczay Hedvig tanulmánya a had-
bírósági jegyzőkönyvek tüzetes tanulmányozása alapján, adatok töme-
gével cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy Madách Imre az önkényuralom 




