
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Miért hagyta el Szenczi Molnár a Sauer-nyomdát? 
Dézsi életrajzának megjelenése óta az irodalomtörténeti köztudat azt tartja, hogy 

Szenczi Molnár Albert 1602-ben azért hagyta el a frankfurti Sauer-féle nyomdát, mert ott 
kénytelen volt lenyelni mindazokat a kellemetlenségeket, elsősorban anyagi természetű sérel
meket, amelyek ebben az időszakban egy nyomdai korrektornak osztályrészül jutottak.1 

Dézsi állítása igazolásául Molnár Albert naplójának egy mondatára is hivatkozhatott, mely az 
eredetiben így hangzik: „quantas hic molestias devoravi!"2 Látszólag tehát Dézsinek igaza 
van, mégis gyanúperrel élhetünk állításával szemben. Szenczi ugyanis nem anyagi természetű 
károsodásaival, mellőztetéseivel kapcsolatban jegyzi meg a fentebb már idézett mondatot, 
hanem annak során, hogy beszámolt sikertelen házassági kísérletéről.3 Molnár ugyanis Saüer 
egyik rokonát szerette volna feleségül kérni. Szenczinek tehát valóban volt mellőztetésben 
része, de naplója adatai alapján anyagi természetű nehézségeire csak kismértékben követ
keztethetünk, sőt Molnár éppen szorult helyzetének megjavítása érdekében vállalt munkát 
Sauernál.4 

Miért hagyta el akkor mégis a frankfurti Sauer-féle nyomdát? Először is hozzájárult 
ehhez a már említett házassági tervének kudarca, másrészt az, hogy a Sauer-nyomda kiadvá
nyainak tendenciája szemben állt Molnár meggyőződésével és terveivel. Ekkor jelent meg. 
ugyanis a frankfurti nyomdánál Heizo Buschernek Piscator ellen irányuló,5 erős lutheri szel
lemben megírt vitairata,6 amelyet magának Molnárnak kellett korrigálnia. Aligha tévedünk, 
ha azt állítjuk, hogy Molnár ezt nem szívesen vállalta. Annál is inkább, mivel nem sokkal 
korábban még Piscatort hallgatta Herbornban,7 s nagy tisztelője volt. Kitűnik ez abból, hogy 
már 1598-ban megküldte D. Küglernek Piscator egyik könyvét,8 s később is állandóan tanító
mesterének vallotta a herborni tudóst.9 Megbecsülésük kölcsönös volt, mert Piscator Molnár
hoz írott levelében barátjának nevezi magát,10 és Suri Orvos Mihály is följegyezte egyik leve
lében, hogy a herborni mester milyen elismeréssel nyilatkozott Molnárról.11 Szenczi Molnár 
tehát már Piscator iránti szimpátiájától vezetve is igyekezhetett megszabadulni a Sauer-
nyomdától. 

De Molnárt még közvetlenebb, erősebb motívum is szembefordíthatta Sauerral. Szenczi 
már ekkor tervezgette bibliakiadását, s csak kiadót keresett.12 Sauer azonban aligha vállalta 
volna a kinyomatást, mivel Molnár az egyes könyvek elrendezése során épp annak a Pisca-
tornak az elveit igyekezett megvalósítani,13 akivel a Sauer-nyomda határozottan szemben állt.-
Ezért is — minthogy műve megjelentetését Frankfurtban egyáltalán nem remélhette — hagy
ta el Molnár Säuert. Állításunkat támogatja, hogy később Molnár zsoltárainak kinyomatasat 
az a Corvinus vállalta el,14 aki Szenczi mesterének, Piscatornak Röder ellen irányuló'apológiá-
ját megjelentette.15 

1 DÉZSI LAJOS: Szenczi Molnár Albert. Bp., 1897. 97—102. 
2Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. 

A továbbiakban NLI. Kiadta DÉZSI LAJOS, Bp., 1898. 33. 
3 Uo. 
1 DÉZSI LAJOS: i. m. 97. 
5 NLI, 33. 
6 Allgemeine deutsche Biographie, KK III . 643. 
7 DÉZSI LAJOS: i. m. 95. 
8 NLI, 107. 
8 NLI, 48. 

10 NLI, 315. 
11 NLI, 124. 
12 DÉZSI LAJOS: i. m. 96. 
13 NLI, 48. 
" NLI, 43. 
15 NLI, 233. 
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Összefoglalva, a következőket mondhat juk: Szenczi Molnár Albert nem annyira anyagi 
sérelmei miat t hagyta el 1602-ben Sauer frankfurti nyomdáját , hanem azért, mivel a nyomda 
erős lutheri szellemben megírt kiadványai szemben álltak Molnár meggyőződésével és Piscator 
felé irányuló rokonszenvével; másrészt pedig azért, mivel Piscator elveit követő bibliafordításá
nak megjelentetését sem remélhette Frankfurtban. 

Havas László-

Egy Kölcsey-vers útja és változatai 

Több mint negyven évvel ezelőtt Vargha Gyula az Irodalomtörténet c. folyóirat 1919. 
évfolyamában Kölcsey Ferenc egy addig ismeretlennek tar to t t , kiadatlan versét, a Rebellis: 
verset közölte. Habár Kölcsey eredeti kéziratát nem ismerjük, Kölcsey szerzőségének kérdését 
tudomásunk szerint azóta sem vonta kétségbe az irodalomtörténet, és így azóta a Zrínyi vére 
mosta Bécset. . . kezdetű rövid kis vers tankönyvekben és versantológiákban is mint Kölcsey 
egyik különösen jellemző alkotása szerepel. A verset méltán tették népszerűvé a reformkor 
politikai harcai és a Habsburg-ellenes szabadságküzdelmek később is, ezért most anélkül, hogy 
Kölcsey egész művével való összefüggéseivel foglalkoznánk, csupán későbbi útjára akarunk 
rávilágítani. 

Révai József Kölcsey-tanulmányában erre a versre hivatkozva hozza kapcsolatba Köl
csey és Batsányi költészetét. Batsányi jelen időben beszélt és agitált, amikor így írt: „Vigyázó 
szemetek Parisra vessétek"; Kölcsey pedig múlt időben beszél: „Párizs ígért szabadságot", 
s megátkozza a gyávákat , akik „nem fogadták". „De az alapérzés egy" szövegezi meg Kölcsey 
egész költészetére nézve alapvető értékelését.1 Ez az értékelés főként jakobinus hagyományaink 
egybekapcsolódó, egységes és folyton újabb kitörésekben megnyilvánuló folyamatát hangsú
lyozza. Nem veszi azonban figyelembe a Batsányi versének forradalomra szító, dübörgő sorai 
és a Kölcsey versének az elmaradt forradalom miatt i elkeseredett hangja közötti különbséget. 
És bizonyára nem véletlen az, hogy ennek a Kölcsey-versnek utóélete egészen másképpen 
alakult, mint az említett Batsányi-versé. 

Vargha Gyula csak annyit tudot t a vers sorsáról, hogy Fáy András vagy közvetlenül a 
költőtől, vagy pedig benső barátjától, Szemere Páltól tanulta. Tőle ju to t t azután a vers Vargha 

. Gyula édesapjához, aki továbbadta a verset fiának. Mint maga Vargha Gyula is megjegyzi,. 
az ilyen „rebellis" vers akkoriban így terjedt inkább szájról szájra, mint kéziratban, és csak 
jóval később jegyezték le. 

Kölcsey verse azonban nem csupán szűk körben jár t szájról szájra, mint ahogy ezt 
Vargha Gyula hit te , és ezt korának irodalmi közvéleménye el is fogadta. A Rebellis vers észre
vétlenül, szinte a föld a la t t terjedt, kisebb tömegekhez is eljutott , közösségi jellegű dallá for
málódott , amelyet az elnyomatás éveiben lázadozva énekeltek. 

Vargha Gyula koráig, úgy látszik, teljesen feledésbe ment az, hogy a Rebellis verszt 
egykor egy régi, verbunkos dallamra énekelték is, sőt, hogy az Kölcsey neve nélkül, nyomta
tásban már több ízben megjelent. Hogy a vers szövegéhez mikor kapcsolódott egy induló 
jellegű verbunkos dallam, azt nem tudjuk, tény azonban, hogy Káldy Gyula Az 1821—1861 
években keletkezett magyar történeti énekekről és indulókról című, a Történelmi Társulatban tar
to t t előadásában 1895-ben már bemuta t t a a dalt , és azt mindjárt közölte is.2 Tanulmánya és a 
vers szövege azután több ízben megjelent, és így a magyar zene kedvelői megismerhették. 
Káldy tanulmányában a következőket olvashatjuk: „Eredeti az 5-ik szám alatti dal: „Zrinyi 
vére mosta Bécset", mert dallama a Hora-Kloska-féle oláh nótáé. A vers eme szavai „Paris 
híva szabadságra. Őt nem hal lgat tá tok" valószínűleg I. Napóleon ama proklamácziójára vo
natkozik, melyben 1805-ben felhívja a magyarokat , hogy gyülekezzenek régi szokás szerint a 
Rákosra, s válasszanak maguk közül királyt. Az oláh nóta dallamára tán éppen sarkasmusból 
énekelték „a pecsovics-korban." A továbbiakban Káldy még megjegyzi: „Zrínyi vére mosta 
Bécset pecsovics-korbeli ének versét és dallamát Osztrovszky József kúriai tanácselnök szí
vességének köszönhetem. A Kossuth-nóta kelétkezésére vonatkozó adatokat is tőle nyer tem." 
Káldy szerint ez a dal, más dalokkal együt t , az 1830—40-es években keletkezett, és az „1848-ik 
évi szabadságharcz előhírnökének tekinthető" . Káldy idejében tehát a vers és a dallam erede
té t már nem tudták , és erre nézve Osztrovszky sem adhato t t semmiféle felvilágosítást. Ügy 
látszik, a dal szerzőjének neve, mint ahogy ez ilyenkor könnyen megtörténhetik, teljesen fele
désbe ment. Hogy Osztrovszky hol és kitől tanul ta ezt a dalt, azt pontosan nem tudhat juk, de 

1 RÉVAI JÓZSEF: Marxizmus, népiesség, magyarság. Bp., 1948. 26. 2 Ehhez a kiadványhoz nem jutottam hozzá, csak közvetett értesüléseim vannak róla. Ehelyett A 
szabadságharcz dalai és indulói (1848—1849.) Bp. é.n. kiadott Káldy által átírt gyűjteményt használtam. 
Az idézeteimet KÁLDY bevezető tanulmányából vettem (5. és 10. 1.). 
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Osztrovszky életrajzi adatai erre vonatkozólag valamelyes útbaigazítást adhatnak. Szinnyei 
szerint (Magyar írók. IX. 1449—1450. h.) Osztrovszky József 1818. január 12-én Szegeden szü
letett, a gimnáziumot ugyanott, a jogot pedig Pozsonyban végezte. „Az 1839—40. országgyűlés 
idején Somogyi pozsonymegyei aljegyző mellett jurátuskodott. Amikor 1840-ben letette az 
ügyvédi szigorlatot, szülővárosába költözött és ügyvédi irodát nyitott." Szegeden élénk politi
kai szerepet vitt. 1848—49-ben részt vett a forradalom és a szabadságharc mozgalmaiban, ezért 
el is ítélték. 1856-ban Pestre költözött, később ismét Szegeden telepedett le, és ott polgármester, 
majd kúriai tanácselnök lett. 1899-ben meghalt. 

Osztrovszky eszerint egészen fiatal korában közelről láthatta a pozsonyi országgyűlési 
küzdelmeket, a politikai életben már jurátus korában részt vehetett, és az 1839—40-i ország
gyűlésen jelentős tömeget képező jurátusok között elterjedt dalokat adta tovább Kaldynak. 
Ezért írhatta Káldy, hogy a dalt a pecsovics-korban, vagyis az 1840-es évek elején énekelték. 
Ha feltesszük a kérdést, hogy kik énekelték és terjesztették a dalt, természetesen elsősorban 
az országgyűlési ifjúságra kell gondolnunk. A Kossuth és Wesselényi pere és elfogatása utáni 
években ennek az ifjúságnak elkeseredését és lázongásait fejezte ki leghívebben a dal. Később 
azonban valószínűleg teljesen feledésbe ment. 

Kétségtelennek látszik, hogy Osztrovszky személyesen nem ismerhette Kölcseyt, csak 
Kölcsey kortársaival, esetleg barátaival kerülhetett érintkezésbe. A vers eredetére és a Kölcsey 
szerzőségére nézve tehát Osztrovszky és utána Káldy lejegyzése nem ad semmi újabb bizo
nyítékot, legfeljebb azt tételezhetjük fel, hogy a vers és a dallam Kölcsey környezetéből 
indult ki. Ha azonban Osztrovszky és kortársai tudtak volna Kölcsey szerzőségéről, akkor az 
a költő halála után nem maradhatott volna titokban. Ezek a külső körülmények inkább Köl
csey szerzősége ellen szólanak. Kölcseytől, illetőleg a verset továbbadó Szemere Páltól Káldyig 
hosszú utat tett meg a vers és a hozzákapcsolódó dal; az a közösség, amely énekelte, egyúttal 
alakította is a dal szövegét. Érdemes ezért a Vargha Gyula közléséből ismert és eredetinek el
fogadott szöveget a Káldytól közölt és azóta hangversenyeken is gyakran felhangzó dal szöve
gével összehasonlítanunk. 

Vargha Gyula közlése : 
Zrínyi vére mosta Bécset, 
S senki bosszút nem állt. 
Rákóczi küzdött hazánkért, 
S töröknél lelt halált. 
Párizs ígért szabadságot, 
Ti nem fogadtátok, 
Járom rátok, gyáva népek, 
S maradéktól átok. 

Káldy Gyula közlése : 
Zrínyi vére mosta Bécset, 
Bosszút senki se állt! 
Rákóczi küzdött hazánkért, 
Töröknél lelt halált. 
Paris híva szabadságra, 
Őt nem hallgattátok, 
Járom rátok hű magyarok, 
S maradéktok átok. 
Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj a 
Pecsovicsoknak jaj ! 
Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj a 
Pecsovicsoknak ja j ! 

Az első négy sorban csak jelentéktelen változtatások vannak. A második sorban meg
változott a sorrend, és így a kifejezés leglényegesebb, főnévi része ütemkezdő, nyomatékosabb 
helyre jutott, a két kötőszó kiesett, és ezzel tömörebbé vált a vers. A következő sorokban 
nagyobb a változás. Itt a verset alakító közösség érzésvilágának lényeges változását, illetőleg 
annak a kifejezésben megnyilatkozó hatását vesszük észre. Ebben a változatban Párizs nem
csak „ígért", szabadságot, hanem határozottabb értelmű igével „híva", a hatodik sorban pedig 
(„őt nem", illetőleg egyik változatban „őt sem") az előzők után fokozatosságot érzünk. Jellemző 
emellett a ritmikai változás is: ismét a hangsúlyos szótag lett ütemkezdő. A következő sorok
ban Kölcsey a szabadságról lemondó, gyáva nemzedékhez, a megalkuvó múlthoz intézi sza
vait. A költő megátkozza azt a gyáva népet, amely méltán viseli a sok évszázados jármot, mert 
nem küzdött a szabadságért. Ebben a formájában a vers a harcokról lemondó, megalkuvó 
nemzedékek megvetését, kemény elítélését fejezi ki. A Káldy-féle változat enyhít a Kölcsey-
féle szöveg kifejezésein, és a múlt után a jelen felé fordul. így lesznek a „gyáva népekből" 
„hű magyarok", bizonyára az, elnyomatás ellenére is a Habsburg-házhoz vagy a királyhoz hű 
magyarok, és az átok, a hűség átka, ha a szöveget helyesen értelmezzük, ezúttal a maradékokra 
száll. Az átok értelme úgy látszik ezzel teljesen megváltozott a versben, és talán inkább átkos 
életet, mint megátkozást jelent. De a dalhoz hozzátoldott, és amint Káldy írta, szarkazmussal 
énekelt utolsó két sor mégis a pecsovicsok bukását, és a szabadság eljövetelét hirdeti. 

Az így átalakult dalról azonban már alig mondhatjuk, hogy jakobinus, forradalmi hagyo
mányaink folytatója. Batsányi egykor arccal Párizs felé fordulva izzó szavakkal agitált a hazai 
forradalom érdekében. Kölcsey megátkozta a forradalmat eláruló, a szabadság eszméjét meg-
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tagadó magyarságot. A dal későbbi változatában inkább az elnyomatás keserűsége, a Habs
burg-politika miatti nemzeti elkeseredés és csupán a fenyegetésig eljutó lázongás tör ki. Ennek 
a változatnak a szövege talán kissé „népiesebbé", egyszerűbbé vált, és közelebb jutott egyúttal 
ahhoz a köznemesi érzésvilághoz, amelytől a forradalom gondolata távol állott. Bizonyára 
nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a dalt éneklő közösség ezzel nem forradalmat akart szí
tani, hanem csak a nemzeti ellenállási küzdelmet akarta megerősíteni. 

Káldy előadása, egy különlenyomatban közölt tanulmánya és énekgyűjteménye nem 
juttathatta el az iskolák ifjúságához vagy az értelmiség szélesebb rétegeihez a Zrínyi vére 
kezdetű dalt. 1895-ben azonban Az 1848—49. szabadságharcz dalai és indulói című, valamivel 
később pedig A szabadságharcz dalai és indulói (1848—49.) című (Bp. é. n.) Káldytól, ill. 
Hubertől összeállított gyűjtemény ismét közölte a fenti dalt.3 Valószínűleg ezek a kiadványok 
népszerűsíthették ezt a dalt a közönség körében. Ezzel magyarázhatjuk, hogy 1906. február 
4-én Nagyenyeden, a Bethlen-kollégium történelmi hangversenyén ismét felhangzott a Zrínyi 
vére kezdetű dal. A politikai harcok kiéleződésének, a 67-es kiegyezéses politika elleni lázongá
sok idején a 48-as hagyományokat ápoló Bethlen-kollégium tanárai a szabadságharc dalaiból 
összeállított történelmi hangversennyel fejezték ki Habsburg-ellenes politikai magatartásukat. 
Az előadást Bodrogi János, a kollégium történelemtanára, Kossuthnak egész életén át lelkes 
és odaadó híve tartotta, és valószínűleg a két énektanár, dr. Farnos Dezső és Veress Gábor 
választotta ki Káldy gyűjteményéből a történelmi énekeket. Megjegyezzük, hogy Farnos 
Dezső a Függetlenségi és 48-as pártnak egyik különösen lelkes, sokat szereplő és politikai 
meggyőződését nyíltan hangoztató tagja volt. A dalok kiválasztásában az ő ízlésének is érvé
nyesülnie kellett. A kinyomtatott műsorban megtaláljuk a Zrínyi vére kezdetű dalnak Káldy 
által közölt szövegét is. A műsorban olvasható versszöveg csak egy pár írásjelben különbözik 
a Káldyétól, de a dalkar vagy karmestere úgy látszik mégis módosította egy kissé ezt a 
szöveget. 

Dr. Berde Károly ekkoriban a kollégiumi dalkar tagja volt. Az ő szíves közlése szerint 
a dal szövegének 5., 7. és 8. sorát kisebb változtatásokkal énekelték.4 Ezúttal ismét megválto
zott az 5. sor igéje, és ez a sor így alakult: „Paris kínált szabadsággal." Lényegesebb a 7. és 8. 
sornak az előzőtől egészen eltérő okhatározós kifejezése „Ezért maradt hű magyarok Fejeteken 
átok." Nem az átokban kitörő felháborodás szólal meg itten, mint az eredeti szövegben, hanem 
a nemzetre nehezedő elnyomatás miatti elkeseredés. A dal az adott időpontban kétségkívül a 
Habsburg-hatalom elleni harcokra, a szabadság kivívására buzdított, és a 48-as politikai köz
hangulatot fejezte ki. Ezzel az utolsó változással a vers eredeti, kemény, parancsoló hangja 
megváltozott. Lágyabbá, panaszossá vált. Az olvasóban ezt a hatást még megerősítik a vers 
utólagosan hozzátoldott sorai, amelyek azonban a dal hallgatóiban éppen ellenkező hatást 
válthattak ki. Nem szabad elfelednünk ugyanis, hogy az eredeti, rendkívül egyszerűen meg
szerkesztett, tömör és súlyos versszöveg az idők folyamán közösségi dallá vált. Ez a közösség 
kissé egyszerűsítette a szöveget, egy-egy részét nyomatékosabbá tette, főként pedig a maga 
«rzelemvilágához alakította a szöveget. Ezt figyelhettük meg a vers 7. és 8. sorának válto
zásaiban. 

A Zrínyi vére kezdetű dalról az enyedi hangverseny után hosszú ideig ismét nem hal
lunk. Más kollégiumi hangverseny műsorában, tudomásunk szerint nem szerepelt, a mai öre
gebb dalosok sem emlékeznek rá. Az 1950-es években azonban a budapesti Operaházban a 
Bihari nótája c. táncdarabban XIX. század eleji verbunkos nóták között ismét felhangzik ve
zérmotívum gyanánt a Zrínyi vére is.5 így juthatott be az addig alig ismert dal a nemzeti 
műzenébe és a köztudatba. 

Kölcsey eredeti szövegétől teljesen elszakadva, így tehát több mint egy évszázadon át 
szájról szájra és emellett a kinyomtatott szöveg segítségével is terjedt az immár régi történelmi 
éneknek elfogadott dal. Kétségtelennek látszik, hogy akik a XIX. század második felében vagy 
a XX. század elején énekelték, nem tudták, hogy szövege Kölcseytől vagy akármelyik más 
neves költőnktől származik, és éppen olyan szabadon alakították, mint a népdalokat vagy pedig 
Petőfi egyik-másik népdallá vált dalát. 

Habár a dal ezúttal természetesen nem juthatott el a népig, hanem csupán a Habsburg
ellenes, szabadságharcos középnemességig, a 48-as eszmékhez ragaszkodó értelmiségig és a 
tanulóifjúságig, mégis érvényeseknek látszanak reá nézve is azok a princípiumok, amelyeknek 
érvényesülését C. J. Sharp a népköltészet alakulására nézve megállapította.6 Eszerint „a szó-

s Ezt a gyűjteményt nem említi sem Szinnyei, sem Petrik. Ezzel a címmel, valószínűleg az 1890-es 
években, de év nélkül, két egymástól lényegesen különböző munka jelent meg, az egyik Káldy Gyula bevezető 
tanulmányával és az ő átírásában, a másik pedig bevezető nélkül, Huber Sándor átírásában. Az enyedi dalkar 
a Huber-féle gyűjteményt használta. 

4 D E . B E R D E KÁROLY szíves közlése, amiért ezúton is köszönetemet fejezem ki. 
5 D E . B E R D E KÁROLY értesítése szerint ebben a Kenessey-darabban mint már ismerős dalt hallotta a 

Zrínyi vérét. Maga Kenessey ezt azonban cáfolta. Az Operaháztól nem kaptam erre vonatkozó felvilágosítást. 
6 ORTUTAY GYULA: Variáns, invariáns, affinitás. MTA Társ.-Tört. Oszt. Köz. IX. 1959. 3—4. sz. 205. 
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hagyományozó szövegekre és dallamokra egyszerre jellemző a kontinuitás. . . s ugyanakkor a 
változékonyság, s a változatok mögött működik a közösségi szelektálás, az adott közösség 
ízlése, igénye". Valóban ezúttal is megfigyelhetjük a szöveg állandóságát, az egyéni kezde
ményezésre létrejött változásokat, amelyek részben az egyszerűsödést, részben pedig a vers 
súlyos, elítélő értelmének megváltoztatását, az érzelmeknek a jelenbe való átvitelét szolgálják. 
A közösség kiválasztó ízlését bizonyos fokig megkötötte a nyomtatott szöveg, de azért Káldy 
után is érvényesült. A verset dallá alakító és azt egészen átélő közösség hatását a nyomtatott 
szöveg sem akadályozhatta meg. 

Kölcseynek ez az egyetlen verse, amely a szájhagyomány útján közösségi dallá alakult 
és közben lényegesen megváltozott. Ilyen jellegű átalakuláson a XIX. század folyamán inkább 
csak a népies költők versei mentek át. Kölcsey versei általában sokkal szűkebb körben terjed
tek. Ezt a verset azonban egyszerű stílusa és versformájába néppel együttérző, forradalmi 
érzésvilága miatt a politikai harcok idején nagyobb tömegeknek is könnyen át lehetett adni. 

Káldy szerint egy Hora-Closca idejéből való régi román dallam fűződik a szöveghez, 
és azt közölte is. Bizonyára nem minden alap nélkül írta ezt, hanem az ismerősei útján meg
őrzött szájhagyományt jegyezte le. Maga Bodrogi János előadásában azt állította, hogy a vers 
dallamát, természetesen egészen más szöveggel, „ma (1906) is sok helyen énekelik" a románok.7 

Ezt megerősíti Ciobanu Gheorhenak, a bukaresti Folklór Intézet egyik kutatójának a véle
ménye is. Kutatásai során ugyanis a dallamnak több régi román változatát sikerült megtalál
nia.8 Ezzel szemben Szabolcsi Bence a dallamra vonatkozóan határozottan megállapította, 
hogy az nem román melódia, hanem „eléggé régies, 1800 tájára tehető verbunkos dallamról 
van itt szó".9 Eszerint tehát egy nemzeti jellegű, régi magyar verbunkos dallam tette a múlt 
század forradalmi harcokra készülő nemzedékei számára gyújtó hatásúvá Kölcsey versét. 

Habár a dallam zenei elemzése nem lehet feladatunk, annyit mégis megállapíthatunk, 
hogy a Kölcseynek tulajdonított Rebellis vershez a román és a magyar népet egykor egyaránt 
harcokra lelkesítő dallam fűződött. Ennek magyarázatát bizonyára a XVIII. század együttes 
felkeléseiből eredő közös népi hagyományaikban találhatjuk meg. 

Kölcsey verse 1919 óta a dallamától függetlenül él a költő tisztelőinek szívében, és jut 
el ma már valóban a széles olvasó tömegekhez. De Káldy és Huber gyűjteménye időközben, 
úgy látszik, teljesen feledésbe ment, az irodalomtörténészek és az irodalmat tanító tanárok 
nem vettek róla tudomást. Másrészt pedig az egykori dalosok alig érhették meg azt az időszakot, 
amikor a Zrínyi vére kezdetű dal szövege mint Kölcsey vers behatolt számos antológiába és 
szöveggyűjteménybe. A vers és régi dallama az egykori Habsburg-ellenes küzdelmekhez kap
csolódott, de a vers szövege mintegy megfiatalodva, új erőre kelve vált ismertté Révai József 
tanulmánya nyomán; a dallamáról azonban a megváltozott idők közönsége teljesen meg
feledkezett. A vers súlyát és jelentőségét azonban még inkább értékelhetjük, ha tudjuk róla, 
hogy több mint egy évszázad különböző nemzedékeinek elkeseredése, vágyai, lázongásai 
fűződtek hozzá. Az egyéni költői alkotás eszerint közösségi jellegű dallá vált a legsúlyosabb 
politikai küzdelmek idején. 

Vita Zsigmond 

Petőfi sajtóesküdtszéki tagságáról 
A nagyméltóságú magyar- királyi helytartótanács, amely 1848. március 15-én a pesti 

forradalom nyomására tanácsosnak látta hozzájárulni az előzetes könyvvizsgálat rendszerének 
megszüntetéséhez és a sajtó azonnali felszabadításához, másnap körrendeletben méltóztatott 
meghatározni a sajtószabadság ezutáni alkalmazásának módozatait. Ez a körrendelet ki
mondotta, hogy az esetleges sajtóvétségeket a jövőben utólag kell majd megtorolni, az ilyesn 
vétségek elbírálását illetően pedig úgy intézkedett, hogy ezt egyelőre (amíg az országgyűlés 
végérvényesen nem szabályozza a sajtórendtartást) egy ideiglenes felhatalmazású bizottság 
végezze, s mindjárt fel is sorolta azt a huszonöt személyt, akiket a helytartótanács e testület 

7 Bodrogi János előadásának eredeti szövege a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban van, Ms. 407. sz. 
alatt . Az előadás részletes történelmi magyarázatokat fűzött ehhez a dalhoz is. 

8 Ciobanu Gheorghe véleményéhez Faragó Józsefnek, a kolozsvári Folklór Intézet kutatójának segít
ségéve! ju tot tam. Mindkettőjük szívességéért ezúton is köszönetet mondok. Ciobanu szerint a dallam román 
változatát a következő román munkákban találjuk meg: Hangszeres változatát: Pipos P. Din Muntti Apuseni. 
Musa Romina. IV. (1906). Szöveges változatát 1. Brediceanu t. Doine, cintece romínesti pentru voce si pián. 
Bucuresti, 1954. 4. A szerző a dallamot 1906-ban gyűjtötte a Cintá púiul cucului stb. szöveggel. Ciobanu véle
ménye szerint nem valószínű, hogy a dallam román népi eredetű, inkább városi alkotás az új stílusú magyar 
dalok mintájára. Úgy véli, hogy ez a dallam csak Erdélyben terjedt el, és hogy 1900 táján lehetett a legnép
szerűbb. Ezt bizonyítja az a tény, hogy román változatait mind az idő tájt gyűjtötték. Mivel mindezek a dal
lamok az eredeti szövegtől függetlenül vándoroltak és változtak, nem tar to t tam feladatomnak, hogy velüfc 
foglalkozzak. Feltételezhető, hogy a Káldy által kiadott dallamok a románsághoz is eljutottak. 

»SZABOLCSI BEJÍCE levélben adott szíves felvilágosítása, amiért ezúton is köszönetemet fejezem ki. 
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tagjaiul kijelölt. Nevezetesen helyet kapott a bizottságban a liberális nemesi ellenzék politikai 
és szellemi vezérkarából Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Eötvös József báró, Szalay László, 
Lukács Móric, Trefort Ágoston, Kemény Zsigmond báró, Vörösmarty Mihály, Bajza József, 
Fáy András és Fényes Elek, továbbá Pest megye ugyancsak ellenzéki pártállású vezetői közül 
Nyáry Pál másodalispán, Patay József táblabíró, Egressy Samu főügyész, Balia Endre fő
jegyző, Zlinszky János főszolgabíró és Belaagh Antal tiszteletbeli alszolgabíró, azután a pesti 
városi polgárság részéről a nemesi ellenzékhez jobbára szintén közelálló Rottenbiller Lipót 
helyettes polgármester, Valero Antal selyemgyáros, Tóth Gáspár szabómester, Szilágyi István 
gombkötő, valamint Burgmann Keresztély, Fröhlich Frigyes és Kappel Frigyes nagykereskedő 
s végül Irinyi József személyében a márciusi fiatalok egyike is.1 

A végnapjait élő helytartótanácsnak ez a fellépése különösebb figyelmet azokban a 
mozgalmas márciusi napokban nem keltett s nem is kelthetett: a közvéleményt ekkor magától 
értetődően a roppant átalakulás küszöbén álló ország elsőrendű létkérdései s a megoldásuk 
végett a pesti utcákon meg a pozsonyi és bécsi tárgyalótermekben tömegesen születő valóban 
sorsdöntő intézkedések foglalkoztatták, nem pedig a maguk rendíthetetlenségének látszatát 
egyelőre még erőnek erejével megőrizni igyekvő régi kormányszékek érdektelen rendszabályai. 
Annál nagyobb visszhangot váltott ki viszont ez a rendelet utóbb, amikor közvetlen időszerű
ségüket már rég elvesztett harcok egyik emlékévé lett csupán, Petőfi-kutatóinkból, akiknek 
ugyanis egyszer csak szemet szúrt, hogy a fent említett bizottság névsorában nem foglaltatik 
benne Petőfi neve. Az illetők nem késtek azután szóvá is tenni ezt az őket láthatóan megdöb
bentő felfedezést, mégpedig olyan méltatlankodással, amely az ő szemszögükből nézve tökéle
tesen érthető is, hiszen Petőfi tudvalevően éppen nem elhanyagolható szerepet játszott március 
idusán a sajtószabadság kivívásában, a költői igazságszolgáltatás szabályai szerint tehát csak
ugyan másféle bánásmódot érdemelt volna. Sőt nemcsak fölemlítették és megbélyegezték, ha
nem legott pozitív magyarázatokkal is megkísérelték ellátni ezt a negatív tényt: Ferenczi 
Zoltán leszögezte, hogy Petőfi mellőzése nem történt „számítás nélkül",2 Hatvány Lajos pedig 
azt is hozzáfűzte ehhez, hogy a költő ekkor „a radikalizmusától megrettent filiszterek"-nek 
lett áldozatukká.3 

Ezek a magyarázatok — hogy mindjárt itt kezdjük — persze nem látszanak teljesen 
megnyugtatóaknak, hiszen egyrészt lehetetlenség kideríteni, hogy a rendelet megszövegezését 
ténylegesen milyen tanácskozások előzték meg a helytartótanács március 16-i ülésén, s így 
valójában azt sem mondhatjuk meg, hogy a helytartótanácsosok egyáltalán számba vették-e 
Petőfit is, a bizottság lehetséges tagjairól tárgyalván, és csak ezt követően, tudatos számítás 
eredményeként döntöttek-e mellőzése mellett avagy eleve nem is gondoltak véle, másrészt 
viszont jól tudjuk, hogy Zichy Ferenc gróf, a későbbi muszkavezetők legfőbbike és helytartó
tanácsbeli ülnöktársai a valóságban nem holmi morcos, de egyébként ártalmatlan filiszterek, 
hanem nagyon is kártékony s mindenre kapható reakciósok voltak, akiktől — hogy így a meg
döbbenés indokoltságának avagy indokolatlanságának kérdését is rögtön elintézzük — a 
naivitás telje volna számon kérni, miért nem ruházták fel mégoly jelentéktelen tisztséggel sem 
az általuk képviselt rendszer legveszedelmesebb elleneinek egyikét, akik a szóban forgó bizott
ság tagjai közé nyilván nemcsak Irinyi Józsefet, de még liberális táblabírákat is csupán végső 
szorultságukban voltak hajlandóak besorolni, akik tehát, ha egyfelől legalább eddig mégis el
mentek, másfelől pedig egyetlen konzervatív személyiséget sem hívtak meg ebbe a testületbe, 
akaratlanul már ezzel is s Petőfi személyének figyelmen kívül hagyása ellenére is a tőlük tel
hető legnagyobb elismerést juttatták kifejezésre a Petőfi által vezetett forradalmi mozgalom 
ereje iránt. 

Ezekből a kézenfekvő igazságokból azonban ennyi alighanem untig elegendő is. Csak
hogy ezekkel témánk sajnos még koránt sincs kimerítve, éspedig azért, mivel a nevezett kutatók 
viszont az általuk önként választott feladatot a március 16-i rendelet nemleges állásfoglalásá
nak puszta ismertetésével, rosszallásával és — a fentiek szerint némileg erőszakolt — magyaráz-
gatásával immár meg is oldottnak vélték. Holott, ha már egyáltalán szóba hozták ezt a nagy
fontosságúnak éppen nem nevezhető ügyet, legalább azt is meg kellett volna hogy vizsgálják 
még, mi történt ebben az ügyben később, a következő hónapok folyamán, s nevezetesen: 
kapott-e Petőfi jóvátételt március 16-i mellőztetéséért, ha előbb nem, hát akkor, amikor végbe
ment a sajtóbíráskodás ideiglenes rendezésének hatálytalanítása és az idevágó átmeneti ér
vényű rendszabályokat állandó jellegűek váltották fel. Ámde ez — mondom — elmaradt, s 
ezért most még futó pillantást kell vetnünk a további fejleményekre is. 

* 
1 Minderre a helytartótanácsnak Budán, 1848. márc. 16-án kelt, Zichy Ferenc gr. és Nyékv Mihály 

helvtartótanácsosok által aláírt körrendelete, Pesti Hírlap, 1848. márc. 18, 2. sz. 229.1., közli GRACZA 
GYÖRGY: Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története. I., Bp,. é. n. [1895.] 70—72. 

2 FERENCZI ZOLTÁN: Petőfi életrajza. III. , Bp., 1896. 211. 
3 HATVÁNY LAJOS: így élt Petőfi. IV., Bp., 1957. 378. 
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A pozsonyi országgyűlés hosszabb vita és a pesti forradalmi mozgalom beavatkozása 
után április 1-én fogadta el végleges szövegében, az uralkodó pedig április 7-én hagyta jóvá 
Magyarország első liberális sajtótörvényét, amely az egészében április 11-én szentesített új 
törvénykönyv XVIII. cikkelyeként került be a magyar törvénytárba.4 Ez a törvénycikk 17. 
paragrafusában kimondotta, hogy ezentúl „a sajtóvétségek fölött nyilvánosan esküdtszék 
ítél", és az új, felelős kormányt felhatalmazta arra, hogy az esküdtbíróságok felállításáról — az 
1843—44-i országgyűlés elé terjesztett büntetőtörvénykönyv-javaslat elveinek szellemében— 
maga intézkedjék rendeletileg. Smár április 29-én napvilágot látott a szóban forgó igazságügy
miniszteri rendelet is,5 ezzel pedig érvényét vesztette a helytartótanács említett március 16-i 
körrendelete. 

Az igazságügyminisztérium rendelete az egyes törvényhatóságokat külön-külön es
küdbíróságok alakítására utasította (1. §.) s úgy intézkedett, hogy evégett a kézhezvételétől 
számított tizennégy napon belül írják össze mindenütt az esküdtszéki tagságra alkalmas sze
mélyeket (2. §.). Esküdtszéki tagságra képeseknek azokat a 24. és 60. életévük között lévő 
honpolgárokat nyilvánította, akik vagy évi kétszáz forintnyi tiszta jövedelemmel rendelkez
nek, vagy meghatározott értelmiségi pályákon működnek (3. §.), de a jövedelmi cenzusnak 
különben megfelelő személyeket sem minősítette válogatás nélkül esküdtszéki tagságra képe
seknek: így például az írástudatlanokat kirekesztette az esküdtszéki tagságra képesítettek 
köréből (4. §.). A rendelet előírta azután, hogy minden törvényhatóságban válasszanak egy-egy 
háromtagú bizottmányt, s lényegében ezekre a bizottmányokra ruházta az esküdtek kijelölésé
nek jogát, amennyiben azzal a feladattal látta el őket, hogy az esküdtszéki képességgel bírók 
összeírásának megtörténte után az összeírtak jegyzékéből maguk szemeljék ki a szükséges 
72—144 esküdtszéki tagot a törvényhatóságok közgyűlését pedig csak arra hatalmazta fel, 
hogy a bizottmányilag kijelölt 72—144 személyt sorshúzás által 36 főnyi osztályokba sorolja, 
hogy a továbbiakban negyedévenkint váltakozóan más-más osztály szolgáltassa majd a fel
merülő sajtóvétségek tárgyalása esetén ténylegesen működendő esküdteket (5—6. §.). 

Nagyjából eszerint ment végbe azután az esküdtek kiválogatása Petőfi lakóhelyén, 
Pest városában is. Eltérés annyi volt, hogy itt az esküdtszéki tagságra alkalmas személyek 
összeírása — elsősorban a lakosság nagy száma miatt, de valószínűleg azért is, mert a város 
ugyanekkor tisztújításra is készült, vagyis a választójogosultak összeírását is egyidejűleg volt 
kénytelen lebonyolítani — némileg megkésett:6 Rottenbiller Lipót még május 20-án is csak azt 
jelenthette róla a közgyűlésnek, hogy ,,már végéhez közeledik". Ennek ellenére a közgyűlés 
már ekkor megválasztotta az esküdtek kijelölésére hivatott háromtagú bizottmányt s tagjait 
egyszersmind arra is felkérte, hogy az általuk összeállítandó lajstromot, „ha'lehet", már két 
nap múlva terjesszék a folytatólag összeülő közgyűlés elé,7 nyilván azért, mert az igazságügy
minisztérium — történetesen épp ezen a napon — igen türelmetlenül és erélyesen követelte, hogy 
mihamar vessék végét a késedelemnek s további halogatás nélkül tegyenek eleget rendeletének.8 

És csakugyan: a bizottmány tagjai — Teleki László gróf, Tóth Gáspár és Zsivora 
György —, a közbeeső vasárnapot a maguk számára munkanappá változtatván, már 22-én 
bemutatták a közgyűlésnek az általuk kiszemelt 144 személy névjegyzékét, a közgyűlés pe
dig — anélkül, hogy a névjegyzék vitatásába bocsátkozott volna — sorshúzás révén négy osz
tályba sorolta s ezzel Pest városának sajtóügyekben illetékes esküdtjeivé nyilvánította a 
szóban forgó férfiakat, egyben úgy határozván, hogy az első osztályba soroltak a folyó esztendő 
augusztusának, a második osztály tagjai ezeket követően 1848 novemberének, a harmadikhoz 
tartozók folytatólag a következő év februárjának, a negyedikbeliek pedig emezeket váltva 
1849 júniusának végéig lesznek kötelesek teljesíteni az esküdtszéki tagsággal járó feladataikat. 

S hogy láthassuk, kiket emeltek ekkor a közbizodalom polcára, következzék most a 144 
esküdt betűrendes névsora az egyes személyek foglalkozásának a közgyűlési határozatban adott 
megjelölésével "(és zárójelben annak az osztálynak a sorszámával, amelynek kiki tagjává lett):9 

4 A sajtótörvény létrejöttéről KÁROLYI ÁRPÁD: AZ 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. 
Bp., 1936. 130—132. és BOTH ÖDÖN: AZ 1848. évi sajtótörvény létrejötte. Szeged, 1956. 62—64. 

5 Létrejöttét részletesen tárgyalja s szövegét is teljes egészében közli BOTH ÖDÖN: Küzdelem az esküdt
bíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i eskűdtszéki rendelet. Szeged, 
1960. 21—28., illetve 43—57. 

6 A város vezetői közvetlenül a rendelet vétele után is jelezték már, hogy az összeírás várhatóan kése
delmet fog szenvedni; így Rottenbiller Leopold h. polgármester Deák Ferenc igazságügyminiszterhez, Pest, 
1848. máj. 1., Országos Levéltár ( = OL), az 1848—49-i igazságügyminisztérium ( = IM) büntető törvénykezési 
osztályának iratai ( = bünt. törv.) 1848—4—5, valamint Rottenbiller Leopold és Kacskovics Lajos főjegyző 
Deák Ferenchez, Pest, 1848. máj. 1, uo. 1848—4—8. Vö. BOTH: Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért 28. 

' Közgyűlési jegyzőkönyv ( = KJk) 1848. máj. 20., 7710. sz., Fővárosi Levéltár ( = FL), Pest városá
nak levéltára ( = PVL), Tanácsülési jegyzőkönyv ( = TJk) 1848. 

8 Deák Ferenc Pest városához, Pest, 1848. máj. 20., OL IM álladalmi titkári iratok 1848—5—1. 
s Mindezekre KJk 1848. máj. 22., 8135. sz., FL PVL TJk 1848, valamint Rottenbiller Leopold és 

Schiefner Gyula jegyző nyomtatot t hirdetménye, Pest, 1848. máj. 22, OL, M bűnt. törv. 1848—4—6, hason
mását közli SARLÓS BÉLA: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga. Bp., 1959. 4 2 - 4 3 . 
— Az it t következő felsorolásban a nevek írásmódja az utóbb említett nyomtatvány szövegét követi. 
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Aebly Adolf kereskedő (IV) 
Aigner Ferenc kereskedő (III) 
ifj. Alter József asztalosmester (III) 
Amtmann Ferenc kereskedő (IV) 

5 Aul József háztulajdonos (III) 
Barabás Antal Pál kereskedő (IV) 
Barabás Miklós festesz (III) 
Bánóczy József ügyvéd (I) 
ifj. Bene Ferenc orvos (IV) 

10 Bereznay István ügyvéd (II) 
Bertalanffy Ignác háztulajdonos (III) 
Blána Illés kereskedő (IV) 
Bogisics Mihály csizmadiamester (I) 
ifj. Buday József mészáros (I) 

15 Bugát Pál (I) orvos 
Burgmann Károly kereskedő (I) 
Czettner Károly kádármester (IV) 
Dulovics János ügyvéd, háztulajdonos 

(II) 
Dumtsa Döme kereskedő (III) 

20 Ebner Fidél kereskedő (II) 
Egyed Sándor mészáros (I) 
Eisele Antal szabómester (IV) 
Emmerling Károly vendégfogadós (II) 
Erdélyi János academiai tag (III) 

25 Farkas Mihály asztalosmester (II) 
Fáy Gusztáv háztulajdonos (II) 
Ferberth István szappanos (III) 
Festetics Ágoston háztulajdonos (I) 
Filcsó Sándor kereskedő (II) 

30 Flór Ferenc orvos (III) 
Forinyák János háztulajdonos (II) 
Forster Lajos Vilmos kereskedő (III) 
Fridvalszky Imre orvos (IV) 
Füredy Lajos ügyvéd (II) 

35 ifj. Gamperl Alajos háztulajdonos (III) 
Garay János academiai tag (II) 
Gerenday Ambrus ügyvéd (IV) 
Grabovszky György kereskedő (I) 
ifj. Gross Ferenc orvos (III) 

40 Gyurkovics Antal nyergesmester (IV) 
Hajdú József háztulajdonos (IV) 
Hajvald Samu sarkantyúsmester (III) 
Halász Géza orvos (II) 
Haris Sándor ügyvéd (II) 

45 Hegedűs Béla kereskedő (II) 
Heinrich Alajos kereskedő (I) 
Heinrich Ferenc ügyvéd (III) 

. Hengelmüller Mihály ügyvéd (IV) 
Hochalt György haszonbérlő (IV) 

50 Horváth Károly ügyvéd (III) 
Horcher József sütőmester (I) 
Illés Ádám ügyvéd (I) 
Jálics Ferenc kereskedő (IV) 
Jókay Mór ügyvéd és lapszerkesztő (II) 

55 Jurenák Pál kereskedő (IV) 
Kajdácsy István orvos (IV) 
Kajdán Miklós gombkötő (II) 
Karácsonyi Guidó háztulajdonos (II) 
Karezag Benjamin kereskedő (II) 

*° Katics Ádám tobákos (I) 
Keresztesy Pál szabómester (II) 
Kéhler Sándor ügyvéd (II) 

Kirner József puskaműves (I) 
Kiss Bálint művész (I) 

65 Kiss Károly tobákos (II) 
Klementisz Ferenc ügyvéd (I) 
Klenovics György cukrász (II) 
Kocsis Mátyás háztulajdonos (III) 
Koller Ignác háztulajdonos (I) 

70 Komáromy Ferenc szatócs (IV) 
Kosztics Mihály háztulajdonos (III) 
Kovács Sebestyén Endre orvos (I) 
Körmendy István ügyvéd (IV) 
Krajcsovics János kereskedő (I) 

75 Kund Vilmos ügyvéd, háztulajdonos (I) 
Lendvay Márton színész (IV) 
Lika Anasztáz kereskedő (I) 
Machó Vencel szabómester (IV) 
Magyar Mihály könyvárus (II) 

80 Makk Antal háztulajdonos (IV) 
Martiny Frigyes dohánykereskedő (III) 
Megyessy János csizmadiamester (I) 
Merényi Henrik asztalosmester (III) 
Mihályfy Antal ügyvéd (III) 

85 Miksó Pál ügyvéd (I) 
Miske György háztulajdonos (IV) 
Mucsó András bőrkereskedő (III) 
Muhr Antal ügyvéd (II) 
Nagy József kereskedő (IV) 

90 Nagy Sándor szíjgyártómester (I) 
Nádosy István kereskedő (III) 
Neuhoffer János sütőmester (III) 
Ney Ferenc tanító (IV) 
Nosco Ignác szabómester (III) 

95 Patay József háztulajdonos (II) 
Perger Ignác üveggyáros (II) 
Perlaky Sándor ügyvéd (III) 
Pfeffer János ügyvéd (II) 
Podmaniczky Frigyes báró (II) 

100 Polgár Károly ügyvéd (IV) 
Pólya József orvos (I) 
Privorszky Ferenc kávés (I) 
Radocsay Ferenc csizmadiamester (II) 
Redl Ferenc ügyvéd (I) 

105 Reök Henrik szappanos (III) 
Reök Szilárd ügyvéd (I) 
Rozmanith Antal szabómester (III) 
Rupp János orvos (IV) 
Sandtner Vilmos kereskedő (III) 

110 Scheibl József fürdőtulajdonos (I) 
Schernhoffer Károly gyógyszerész (I) 
Schröder Jakab halász (IV) 
Schwarcz János halász (III) 
Sebastiani Vilmos háztulajdonos (I) 

115 Sózer András lakatos (IV) 
Srányi János ügyvéd (I) 
Stadler Antal cipész (III) 
Staffenberger Alajos gyógyszerész (II) 
Steindl Ferenc asztalosmester (II) 

120 Steindl Károly aranyműves (IV) 
Stocz József háztulajdonos (II) 
Szabó János szűcs (IV) 
Szalazár Károly ügyvéd (IV) 
Szentpétery Zsigmond színész (III) 

128 Székely Mihály könyvkötő (IV) 
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Székelyi József gyógyszerész (I) Vagner János építész (III) 
Szigligety Eduárd színész (IV) Vahot Imre író (III) 
Szilágyi István gombkötőmester (IV) Verovácz György ügyvéd (III) 
Takátsy István kereskedő (IV) Vinkler Mihály aztalosmester (II) 

130 Tatay Pál ügyvéd (I) "o Vogl Lajos kereskedő (II) 
Teleky Samu gróf háztulajdonos (III) Vörösmarty Mihály (I) 
Thaisz Elek ügyvéd (I) Vrhovszky Mihály ügyvéd (II) 
Török Frigyes kereskedő (II) Zoffcsák József asztalosmester (II) 
Traversz József üveges (III) Zsigmond Mihály vendégfogadós (IV) 

135 Unger Henrik ügyvéd (I) 

Tapasztalhatjuk tehát, hogy Petőfi ennek a testületnek ugyanúgy nem lett tagjává, 
amint a helytartótanács által március 16-án kijelöltnek sem. Azt azonban, hogy miért részesült 
mellőztetésben ez alkalommal is, most úgyszintén nem állapíthatjuk meg, mivel a jelölést 
végző (s a kijelölendők személyéről voltaképpen véglegesen döntő) bizottmány tárgyalásairól 
a források éppúgy nem nyújtanak számunkra tájékoztatást, akár a helytartótanács március 
16-i ülésének menetéről sem nyújtottak volt. Annyi mindazonáltal bizonyos, hogy ennek a 
bizottmánynak a tagjairól egyáltalán nem tételezhetünk fel valamiféle Petőfi személyének 
vagy politikájának szóló végletes ellenérzést. Hiszen ha Zsivora Györgyöt (akit mint nagynevű 
jogtudóst éppen ez idő tájt neveztek ki a hétszemélyes tábla váltó-osztályának előadó bírájává) 
legfeljebb a kormánytámogató liberálisok sorába számíthatjuk is, Teleki Lászlóról tudjuk, 
hogy március óta gyorsan radikalizálódott s politikai elképzeléseit illetően ekkor már jóval 
közelebb állott Petőfihez, mint korábbi harcostársaihoz, Batthyány Lajoshoz és a volt ellen
zékiekhez, Tóth Gáspárra pedig egyenesen úgy emlékezhetünk mint a Petőfit kezdettől fogva 
nagyra becsülő és támogató kevesek egyikére. 

Szükségtelen tehát holmi Petőfi-ellenes aknamunkát keresnünk a bizottmány döntésé
nek hátterében. A triumvirátus nyilván igyekezett megbízóinak szája íze szerint oldani meg fel
adatát, ez a törekvés azonban nem annyira a számba jöhető radikálisok irányában érvényesí
tendő diszkriminációra ösztökélhette tagjait (ilyesféle szempontok esetleges megpendítése 
ellen — egészen bizonyos — már csak a gerinces Teleki is ellentmondást nem tűrően fellépett 
volna), mint inkább arra, hogy minél nagyobb mérvben döntsenek kézművesek, kereskedők és 
más a szó legszűkebb értelmében vett városi polgárok mellett — még akkor is, ha ennek követ
keztében csak aránytalanul kevés helyet biztosíthattak azután az esküdtek között íróknak és 
általában szellemi pályákon működőknek. Mert ha nem így volt volna, akkor nem lehetne meg
magyarázni példának okáért azt, miért esett választásuk a Petőfivel ekkor még együtthaladó 
Jókaira, miközben más, a fiatal Jókainál ez időben még sokkal ismertebb és sokkal mérsékeltebb 
írókat — olyanokat mint például Bajza vagy Toldy — Petőfihez hasonlóan mellőztek. 

Azt pedig, hogy ha eszerint szemmel láthatóan nem politikai vagy személyi elfogultság, 
akkor hát mégis milyen egyéb ok idézte elő ezúttal is Petőfi mellőzését, végképp nincs értelme 
találgatni. Hiszen még annak a lehetőségét sem zárhatjuk ki, hogy a nagy sietségben róla is s 
más érdemes személyekről is egyszerűen megfeledkeztek. Mert hogy a bizottmánynak csak
ugyan kapkodva kellett elvégeznie munkáját, azt a számára megszabott határnap fölöttébb 
közeli volta kétségtelenné teszi. S hogy a kapkodás következtében a bizottmány tagjai való
ban nem járhattak el kellő körültekintéssel, azt az az egyetlen apróság is jól példázza, hogy 
jelöltjeik sorába választották többek között a derék Katics Ádámot is, aki a maga mesterségé
ben, a tubákgyártás terén bizonyára kiválóan megállta a helyét, az esküdtszéki tagságnak és az 
esküdtszéki rendelet követelményeinek azonban semmiképpen sem felelhetett meg, minthogy 
— mitagadás — írástudatlan vala.10 Vegyük hát tudomásul további találgatások nélkül egy
szerűen mint kielégítően meg nem magyarázható tényt, hogy Petőfi ekkor sem került a sajtó
vétségeket elbíráló esküdtek közé. 

* 

Hanem ezzel az újabb negatívummal még mindig nem jutott nyugvópontra Petőfi 
sajtóesküdtszéki tagságának ügye. Júniusban ugyanis végbement a már említett pesti tiszt
újítás, s ez alkalommal az előző hónapban kijelölt esküdtek közül többeket városi tisztség
viselőkké választottak, a közhivatal-viselést pedig a közgyűlés igen bölcsen az esküdtszéki 
tagsággal összeférhetetlennek minősítette. így az érintett férfiak kénytelenek voltak lemondani 
esküdti méltóságukról, s példájukat csakhamar követnie kellett szegény Katics Ádámnak is, 
mivel az ő helyét a balsors az esküdteknek éppen az első, már május végén működni kezdő 
osztályában tűzte volt ki s ennek következtében alkalmatlansága felette gyorsan lelepleződött. 

10 Erről KJk 1848. aug. 3., 11884. sz., FL PVL TJk 1848. 
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Summa summárum: rövidesen máris tíz esküdt helye ürült meg Pest városában. Az 
augusztus 3-i közgyűlés tehát szükségesnek tartotta felhívni Teleki Lászlót és két társát arra, 
hogy az üresedésben levő helyek betöltésére pótlólag jelöljenek még újabb tíz személyt,11 

és ők, engedelmeskedvén a felhívásnak, augusztus 17-én elő is terjesztették az esküdti testület 
kiegészítésére vonatkozó, immár másodízbeni indítványaikat is. A közgyűlés pedig ezúttal is 
vita nélkül magáévá tette előterjesztésüket s ennek megfelelően (megint a sorsra bízva annak 
-eldöntését, hogy az újonnan javasoltak közül ki melyik lemondott esküdtnek lépjen a helyére, 
vagyis melyik osztályba kerüljön) határozatba foglalta, hogy ezentúl 

Bánóczy József (I) helyett 
Bereznay István (II) helyett 
Flór Ferenc (III) helyett 
ifj. Gross Ferenc (III) helyett 
Horváth Károly (III) helyett 
Katics Ádám (I) helyett 
Pfeffer János (II) helyett 
Polgár Károly (IV) helyett 
Thaisz Elek (I) helyett 
Vrhovszky Mihály (II) helyett 

Madas Károly ügyvéd, 
Piperkovics Péter ügyvéd, 
Kaján Sándor ügyvéd, 
Balogh Pál gyógytudor, 
Geréb Rudolf ügyvéd, 
Karlovszky Zsigmond ügyvéd, 
Orsovenszky Károly gyógytudor, 
Dobos József ügyvéd, 
Kapczy Tamás ügyvéd és 
P e t ő f i S á n d o r költő 

lesz tagja a sajtóvétségek elbírálására hivatott pesti esküdtszéknek.12 

így hát Petőfi, ha március 16-án és május 22-én nem is, ekkor, augusztus 17-én végre 
mégis bekerült a sajtóbíráskodás intézői közé. Azt, hogy most miért esett rá a választás egy
szerre, persze éppúgy nem tudjuk megmondani, amint azt sem tudtuk volt tisztázni, miért 
mellőzték korábban. Annyit azonban—s végeredményben ez a fontos — láthatunk enélkül is, 
hogy korábbi mellőztetéséért ilyeténképpen legalább utólag megkapta az őt megillető kárpót
lást, ha ez természetesen egyáltalán nem kárpótolhatta is azokért a sokkalta jelentékenyebb 
és megbélyegzésre is sokkal inkább rászolgáló — mert nem ellenségeitől eredő — bántalmakért, 
amelyek 1848-ban oly szembeszökő sorozatossággal érték az európai forradalom legnagyobb 
költőjét. 

Spira György 

Látogatásom Ady Endrénél 

Ady Endre életében voltak olyan fehér intermezzók, tűnő ütemek, szelíd pauzák, ame
lyek még feljegyzésre érdemesek. Ártatlan epizódok is előfordultak Ady Endre mohó élet-
tivornyájában. 

Visszapillantó önvallomással világítom meg Ady Endre közelségébe való jutásomat. 
Egy kis sovány iskoláslány tűnik fel előttem a gyönki udvaron. 12—14 éves. Társnői 

hiába hívják játszani ,— térképre hajol, földgömbjén kutat olvasmányai nyomán. Látogató
ban, az öregek közt ülve, csillogó szemmel hallgatja a 92 éves Halasyné Sass Zsófia nagyasszonyt, 
aki Petőfit barátilag ismerte, akihez Petőfi verset írt (Uzd-Borjád). Híres írónők: Ada Negri, 
Mme de Staél lelkesítik. 16 éves korában írja első újságcikkét: a nőkérdésről. A női önállóság 
elvét vallja, s leszögezi, hogy a nők helyzete, megbecsülése a népek műveltségének fokmérője. 
A vidéki szerkesztő csodagyermekként dicséri világirodalmi jártasságáért. Mint 8. gimnazistát 
az agg Rudnay Józsefné Veres Szilárda (az Orsz. Nőképző Egyesület elnöknője) március 15-i 
önképzőköri novellájáért (Lovassy Lászlóról) homlokon csókolja és Veres Pálné dedikált élet
rajzával megajándékozza. Az érettségijén magyar tanára egy halom újságcikkét helyezi az 
elnök (Erődi Béla főigazgató) asztalára, aki Mikes stílusával példáz neki. — Édesapja hatására 
korán és nagy kedvvel írogat. 

Ebben az időszakba esik, hogy élénk eszű testvérhúga eldicsekszik előtte: „Megismer
kedtem, Molnár Ferenccel!" — (Bizonyosan felsőleányiskolás autogrammkérés útján.) — „Mol
nár Ferenccel!?" — csattan fel —, „én pedig megismerkedem Ady Endrével, a legnagyobb mai 
magyar költővel! Fogadjunk !" 

11 Mindezekre az előző jegyzetben idézett jegyzőkönyvi bejegyzés. 
" E r r ő l KJk 1848. aug. 17., 12382. sz., FL PVL TJk 1848, valamint Rottenbiller Leopold (ekkor 

már polgármesterként jegyzett) nyomtatot t hirdetménye, Pest, 1848. aug. 17., OL 1848—49-i és emigrációs-
nyomtatványok gyűjteménye. A fenti felsorolásban az új esküdtek nevének írásmódja az itt említett, a le
mondottak nevéé — az egyöntetűség' kedvéért — a 9. jegyzetben idézett nyomtatvány szövegét követi. 
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