
kiegyenlítsük. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Arany e kései, re j te t t 
virágkorában ott van a valóságot költői hitellel tükröztető realizmus mellett 
a Petőfihez való hűeég is. Amaz a kapitalizmus sivatagi személytelenségé-
ben, kiégettségében ' és mechanizálódottságában magáramaradt nagyvárosi 
ember árvaságát , a rendszer s a belőle kihullottak züllöttségét vagy eleeett-
ségét s az épülő Pest a rcán mégis csak feltűnő csinosodást mutat ja meg, 
emez biztosítja s elmélyíti Aranynak a néphez való hűségét mind poltikai 
eszményeiben, mind költői eszközeiben. Egyetlen olyan öregkori műve, 
amelyen érezhető .hivatalának és közéleti szerepének hatásai: a Toldi 
Szerelmé-nek a hetvenes évek második felében lassan, megszakításokkal 
készült második fele. Ez a költőnek talán leginkább feladatszerű s leginkább 
a részletek virtuozitásával s nem az egész sodrával és hitelével haló alkotása. 

A nemzeti költő dicsőségével körülvett s magas hivatali lépcsőre állított 
Arany hallgatásának okozója tehát csak kis részben a bánat , a betegség s a 
túlságos elfoglaltság. A lényeges ok társadalmi-politikai feladatkörének, 
szerepének és a kiegyezési korszak változásaival együtt változni nem tudó 
meggyőződésének mély ellentmondása. A r a n y a kiegyezéskori társadalom 
Tothadtsága közepette is megmaradt Habsblurg-ellenesnek, és megőrizte a nép 
és Petőfi i ránt i hűségét. 

ZÖLDHELYI ZSUZSANNA: 

PETŐFI VERSEI A „GYELO" C. OROSZ DEMOKRATIKUS 
FOLYÓIRATBAN 

Oroszországban a mult század 50-es éveiben jelentek meg az első Petőfi-
fordítások, melyeket a 60-as, 70-es években már egyre több követett. Ennek 
okát a magyar és az orosz politikai viszonyok hasonlóságában kell keresnünk. 
Oroszországban a 60-as években, Magyarországon a 40-es években készen 
állottak az erők a polgárosodást gátló feudalizmus elsöprésére, de Orosz-
Országban, mint ezt V. I. Lenin kimutatta, ez a forradalmi helyzet nem ment 
át forradalomba. Sem Magyarországon a 40-es, sem Oroszországban a 60-as 
években nem volt fejlett munkásosztály. Ennek következtében, mint ahogy erre 
Révai elvtárs rámutat, „ . . . a liberalizmus és demokraták elválása nem a 
burzsoázia és a munkásosztály ellentétének talaján ment végbe, hanem annak 
a forradalmi demokratizmusnak formájában, amely m á r nem volt polgári, 
de még nem volt szocialista sem.. ."1 

A történelmi és társadalmi helyzet ilyen hasonlósága miatt nagyon sok 
rokouvonást találhatunk Petőfinek, és az orosz forradalmi demokrata költők-
nek, de leginkább a nagy orosz költőnek, Nyekrászovnak költészete között. 
Nem feladatom most ennek a kérdésnek részletes tárgyalása, mindössze a r ra 
a tartalmi és formai hasonlóságra kívánom felhívni a figyelmet, amely a 
nemesség ábrázolásában (Petőfi : A magyar nemes, Nyekrászov: A nemes, rész 
lét a Ki él boldogan Oroszországban c. nagy költeményből), a nincstelen 
városi lakosság rajzolásában (Petőfi: Az apostol, A vándorlegény, Nyekrá-
szov: Az időjárásról stb.), esztétikai elveik kifejezésében (Petőfi: A XIX. sz. 
költői, Nyekrászov: A költő és a honpolgár) és a népdalforma használatában 
mutatkozik. 

Arra, hogy a forradalmi demokrata költők feje, Nyekrászov olvasta 
Petőfit, a következő bizonyítékunk van: Az Összehasonlító Irodalomtörténeti 

1 Révai József: Petőfi Sándor-



Lapok с. folyóirat 1877. évi 3. száma hí r t ad arról, hogy Sarapov Szergioff. 
orosz emigráns mérnök, kit Kecskeméten internáltak, magyar irodalmi művek 
oroszra fordításával kezdett foglalkozni. Ezzel kapcsolatban a Közlöny c. lap 
közli Sarapov levelét, melyből kiderül, hogy már régebben is fordított magyar 
irodalmi alkotásokat, többek között Petőfi-verseket.2 Mikor Nyekrászov el-
olvasta az Egy gondolat bánt engemet c. Petőfi-vers fordítását, lelkesen gra tu-
lált Sarapovnak. 

Révai elvtárs fentemlített cikkében rámutatott árra, hogy Petőfi nép-
szerűsége és fokozódó ismerete a Szovjetunióban éppen a mult századi orosz 
és magyar demokratikus mozgalmak, a Nyekrászov és Petőf i közötti mély 
társadalmi és lelki rokonság megérzésén és megértésén épül. Hozzátehetjük, 
hogy ennek a rokonságnak a „megérzésén és megértésén" épült Petőfi nép-
szerűsége a 70-es évek orosz forradalmi demokrata sajtójában is. 

Az alábbiakban a forradalmi demokrata sajtóban megjelent Petőfi-versek 
kérdésének egy részletét kívánjuk ismertetni: a Gyelo c. folyóiratban 
1872—73-ban megjelent verseket és azt a harcot, melyet a cenzúra ellenük 
v ívot t 

Nem véletlen, hogy éppen a 60-as évek forradalmi demokrata hagyomá-
nyait folytató folyóirat szentelt fontos helyet Petői verseinek. Kiadója Sulgin, 
tényleges kiadója Blagoszvetlov, akik előzőleg a Ruszkoje Szlovo című forra-
dalmi demokrata folyóirat munkatársai voltak. A Gyelo azonban csak nehezen 
teljesíthette hivatását: a minden folyóiratot felülvizsgáló cenzoron kívül a 
Gyelo anyagát még külön előzetes cenzori bizottság is ellenőrizte. Jellemző 
például, hogy az első szám 48 nyomtatott oldalából a cenzúra 22-őt kihúzott. 
Ennek ellenére minden szám anyaga megmutatta a folyóirat valódi törek-
vését: az itt megjelenő cikkek az 1861-ben „felszabadított" parasztság nehéz 
sorsával, a nyugati munkásmozgalom eseményeivel ismertetik meg a közön-
séget. A lap főcélkitűzése annak megmutatása, hogy a tömegek hiába várnak 
a cártól felszabadulást, csak sa já t maguk vívhatják ki szabadságukat. 

Ebben a folyóiratban jelenik meg Petőf i számos verse, legtöbbször 
Alekszander Konsztantinovics Seller (írói álnéven A. Mihajlov, vagy A. S.) 
fordításában. A. K. Seller (1838—1900) kispolgári radikális író. Regényei 
(„Rothadt mocsarak", „Supov élete", „Erdőt vágnak, röpülnek a szilánkok") 
rendkívül népszerűek voltak a 70-es évek orosz i f júsága körében és hozzá-
járultak az i f jaknál megnyilvánuló kritikai magatartás kialakításához. 

Az alábiakban felsorolom azokat a Petőfi-verseket, melyeknek fordí tásai 
a Gyelo c. folyóiratban 1872—73-ban megjelentek: 

1872. júliusi számban: 1. Téli este, 2. Szomorú éj. 
1872 augusztusában: 1. Rongyos vitézek, 2. Magyar vagyok, 3. A magyar 

ifjaknak, 4. A vándorlegény, 5. öszi éj, 6. Három fiú, 7. Farkasok dala, 
8. Pató Pál. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra , hogy a Rongyos vitézek c. vers, 
melyben Petőf i verseiről, mint harcosokról beszél, kik a csatában esnek el, 
egyenes összhangban van a művészi öncélúság ellen harcoló forradalmi demo-
kratáknak, Bjelinszkijnek, Csemüsevszkijnek és a forradalmi demokrácia 
nagy költőjének, Nyekrászovnak esztétikai elveivel. A farkasok dala mellett 
a Kutyák dala nem szerepel, minden bizonnyal a cenzúra húzása miatt. 

A következő — szeptemberi — számban elsősorban három életrajzi vers 
szerepel: 1. Távolból, 2. István öcsémhez, 3. Fölszedtem sátorfámat, továbbá 
4. Alací-cny kis ház, 5- Újonnan visszajött a régi baj, 6. P in ty úrfi . 

1873. februári szám: 1- Szilveszter éje 1847 ben, 2. Minden virágnak, 3. I t t 
bent vagyok a férfikor nyarában, 4. A jó tanító, 5. Karácsonkor, 6. Az utolsó 
ember. 7. Ha az isten. 

2 Közlöny, 1877. január 25. 
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Az 1873. áprilisi számnak egész c ímlapja mutatja, hogy milyen fontos 
helyet foglalnak el benne Petőfi versei. Egyébként is hű képet ad a folyóirat 
tendenciájáról ez a címlap: 

Gyelo, 1873. április. 

Tartalom 

Shelley: Fölszabadult Prometheus (Minajev fordítása) 
Szakadék fölött (Werner regénye) 
Bál (Szlavjanszkij verse) 
Hajsza a haszonért (Karazina regénye) 
Világos nap (Szlavjanszkij verse) 
Nagy Péter előtti nézetek a nők helyzetéről Oroszországban (Scsapov tanul-

mánya) 
Nince kiút (Sztanjukovics regénye) 
A tavaszhoz (Petőfi verseiből) (A. Mihajlov) 
Elemi oktatás Svájcban (A. Miihajlov) 
A külföld magyarjaihoz (Petőfi verseiből) (A. Mihajlov) 
Parasztválasztások (jelenetek) (Naumov) 
A vén zászlótartó (Petőfi verseiből) (A. S.) 
Kroska Goges (Jamkins) 
Dalaim (Petőfi verseiből) (A. S.) 
Nyomorultak (Victor Hugo regényéből) 
Orosz statisztikai feljegyzések (A. S.) 
Hazámban (Petőfi verseiből) (A. S-) 

A külföld magyarjaihoz c. vers fordí tása és közlése nyilván nem vélet-
len. A magyar költő szavai időszerűek Oroszországban is, hiszen az orosz 
arisztokrácia egyes tagja i csak látogatóba^ évi jövedelmük felvételére j á r t ak 
haza, hazájukat Franciaországgal cserélték fel, megvetették az orosz nyelvet, 
az orosz kultúrát. GarnszJoij gróf feljegyzései c. szatirikus költeményében 
Nyekrászov is kigúnyolja ezeket az orosz parasztok verejtékéből élő, de 
oroszul beszélni nem akaró arisztokratákat. 

Végül az 1873. júniusi számban a következő három vers olvasható: 
1. Véres napokról álmodom, 2. Jövendölés, 3. Panaszkodám hát. 

Amint láthatjuk, a cenzúra adta lehetőségekhez képest a folyóirat a költő 
forradalmi verseit is közölte. 

Az orosz cári cenzúra árgus szemekkel figyelte a Gyelo anyagát, és nem 
hagyta figyelmen kívül a magyar for radalmár költő verseit sem. Természetes 
is, hogy az a cári kormány, mely a magya r forradalmat leverte, ügyelt 
ar ra is, hogy Oroszországba ne juthasson be a forradalom szelleme. A Gyelo-
ban közölt Petőfi-verseket a cenzúra gyakran megcsonkította. 

Az 1872. szeptemberi számban megjelent Újonnan visszajött a régi baj c. 
versből a következő sorok helyét cenzori pontok jelzik: 

S eddig csak írtam, hol van még a lett? 
Piros betűk az ünnep napjai . 
S így életemnek nincs m e g ünnepe, 
Hogy az legyen, vérem kel l ontani. 

Megérem-e ezt én? Vagy mielőtt 
Rivalgó zaj közt harci paripára 
Pattanhatnék l'öl, tán szép csendesen 
Ráfektetnek majd Szentmihály lovára. 
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A cári cenzúra természetesen nem találta kinyomtatásra alkalmasnak 
azokat a sorokat, melyekben Petőfi a szabadság kivívásához szükséges harcról 
beszél. 

A Karácsonkor c. verset is megcsonkította a cenzor: 
Előző szakasz: 

De a szegénység énnékem nem fájna, 
Ha jó családom régi lombos fája 
Ügy állna még, mint álla hajdanán 

Cenzori húzás: 
Vész jött a fára, mely a ï t szétszaggatta, 
Egy ág keletre, a másik nyugatra, 
S északra a törzs, az öreg szülők. 

Ennek a húzásnak semmi értelmét nem látom, a cenzor valószínűleg 
félreértette a szöveget. 

A Ha az Isten c. versből az alábbi szakaszok maradtak ki: 

De ha lezt nem engedné az Isten, 
Kérném akkor, hogy tavasz legyen 
Harc tavasza, hol rózsáik teremnek, 
Véres rózsák, férfikebleken. 

S lelkesítve zengjenek a harcok 
Csalogányai, a trombiták, 
Ott legyek, s az én szivemből szinte 
Nőjön egy halálos vérvirág. 

S ha ledőlök ekkor paripámról: 
Ajkaimat egy csók zárja be, 
A te csókod, te szép szabadság, te 
Égi lények legdicsöbbike! 

Érthető, hogy a cári elnyomás cenzúrája kihúzta ezeket a sorokat! 
Az 1873. februári számban a Szilveszter éje 1817-ben c. versből a követ-

kező sorokat törölte a cenzor: 
Amazoknak a ládáik, 
Minekünk sziveink itelvék... 
Az milyen szegény gazdagság! 
Ez milyen gazdag szegénység! 

A cári cenzúra szempontjából a szegények és gazdagok éles szembe-
állítása megengedhetetlen volt 

Végül az 1873. áprilisi számban megjelent A vén zászlótartó c- versből 
a következő húzás történt: 

Annyi földet sem mondhat övének, 
Melyben egykor koporsója fér meg, 
S mégis, mégis viszi lobogóját 
Azok elölt, kik a hazát óják. 

Ez a csonkítás igen jellemző: a cenzor figyelmét azok a sorok hívják 
fel, melyekben a költő arról beszél, hogy a vén zászlótartónak nincs annyi 
földje sem, melyben koporsója elférne. Ez vörös posztó a cenzor szemében, 
hitzen a föld kérdése, melyet az uralkodóosztályok érdekében 1861-ben végre-
hajtott jobbágyfelszabadítás nem oldott meg, még ezekben az ivekben is a 
haladó orosz körök figyelmének középpontjában állott. 
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Utoljára hagytam az orosz cenzúra Petőfi-csonkításainak egy érdekes 
dokumentumát, egy a Leningrádi Állami Történelmi Levéltárban található 
cenzori jelentést, melynek itt adom teljes fordítását : 

Ülések jegyzőkönyve, 1872. aug. 9. 
„Szvaskovszkij cenzor jelentése a Gyelo folyóirat számára írott 

»A magyar szabadság harcosának, Petőfi magyar költőnek élete és néhány 
versének fordítása» c, cikkről. 

Néhány versének kinyomtatását meg lehet engedni, de a költő azt meg-
előző életrajzának kinyomatása nélkül. Az életrajz mint a népnek és a nép 
jogainak tollal és karddal küzdő [harcosát]3 muta t j a be. Ennek következté-
ben a versek, melyeket a cikkíró az efféle demokrata ténykedésének dicsőíté-
sével világít meg, egészen más jelleget nyernek, mint önállóan. Ezt a gondo-
latot hangsúlyozza a fordító és maga az életrajz is. 

A cenzor véleménye szerint a következő verseket életrajz nélkül sem lehet 
leközölni: 

1. A rab. A haza börtönbe zárt harcosának kesergése. 
2. Panyó Panni. Egy nő ábrázolása, aki azért vált romlottá, mert anyja 

megakadályozta, hogy az igaz úton haladjon a szeretett férfivel. 
3. Mért vagyok én még a világon? A költő nem tartja szükségesnek élni, 

mert a földön csak „a jónak örökös bukását s a rossznak örök diadalmait" 
lá t ta ; „így volt ezredév előtt s hogy ezred multán is ekkép lenni fog." 

4. Világosságot. Igyekezve felfogni az ember létezésének célját a költő 
azt a gondolatot hangoztatja, hogy a világra azért jöttünk, hogy elpusztuljunk. 
Felteszi a kérdést, eljön-e az áhalános boldogság ideje1! Általában a vers az 
emberi létezés céltalanságát m u t a t j a be. 

A cenzor véleménye szerint a versekben megnyilvánuló tendencia miat t 
azok közlésre nem alkalmasak-

Határozat: A költő életrajzát, mint forradalmi tevékenység dicsőítését, 
verseit, mint tendenciózusokat, nem lehet leközölni." 

A cenzori jelentésből nem tud juk meg, ki volt a Petőfi-életrajz írója, és 
a vertek fordítója. Azonban a Gyelo folyóirat anyagából következtet-
hetünk erre- A cenzori jelentés augusztusban t i l t ja meg Petőfi életrajzának, 
és néhány — fent felsorolt — versnek közlését, ugyanakkor azonban meg 
engedi néhány vers megjelenését életrajz nélkül. Ha megnézzük a folyóirat 
szeptemberi számát, azt láthatjuk, hogy az itt megjelenő Petőfi-verseket 
A. Mihajlov fordította, és ezeknek a verseknek egy része életrajzi tárgyú 
(Távolból, István öcsémhez, stb.), melyek igen alkalmasak a költő életének 
illusztrálására. Szemmel láthatólag ezek a v.ersek éppen azok, melyeket a 
cenzúra közlésre engedett. Ilymódon nyilvánvaló, hogy a le nem nyomtatott 
életrajz írója és a többi vers fordítója szintén A. Mihajlov. Későbbi, 1878 
májusában a Zsivopisznoje obozrenyije c. folyóiratban meg is jelenik Mihaj-
lovnak egy A. Petőfi c- cikke, és ennek illusztrálására pontosan azokból a 
versekből idéz, melyek a Gyelo 1873. szeptemberi számában megjelentek. 

Ez a cenzori jelentés és a csonkítások világosan mutatják, hogy az orosz 
forradalmi demokraták fegyverként használták mozgalmukban Petőfi verseit, 
sőt életrajza, aktív tevékenysége is buzdító példáként hatott. 

s A „harcosát" szóra az olvashatatlan írás miatt csak a szöveg értelméből követ-
keztettem. 


