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H E R N Á D Y F E R E N C 

P E T Ő F I H Á R O M I S M E R E T L E N V E R S E ÉS A „ K U R U T T Y Ó " 
EGY VÁLTOZATA * 

1843-ban jelent meg a Pécsi Aurora c. almanach egyetlen kötete, Balogh Károly szer-
kesztésében. Kutatásaim során nyomára jöttem, hogy a szerkesztő a beküldött kéziratokat 
gondosan megőrizte, s nagy részük máig épségben megmaradt a család egyes tagjainál. Egy 
csomót Balogh Károly unokája, dr. Koncz Miklós őriz Szentlőrincen (Baranya m.) és készséggel 
átengedte feldolgozásra ez évi aug. 21-én.1 A Balogh-hagyaték e részében különös figyelmet 
érdemel az a.Szeberényi Lajostól származó kézirat, amely — mint bizonyítani kívánom, — Sze-
berényi két versén kívül Petőfi három eddig nem ismert versét és a Kuruttyó c. humoros ballada 
változatát tartalmazza. 

A kézirat négy számozatlan nyolcadrét, s az idők folyamán megsárgult levélből áll. 
Középen, a hajtásnál három helyen cérnafűzés nyoma van, tehát füzetből tépték ki. A második 
és harmadik, tehát a belső kettős levélen ez a vízjegy látható : H E I N R I C H S I E B E R 
IN P R E S S B U R G . Figyelmesen megnézve a leveleket, a középső vízszintes haj tás alat t és 
fölött második és harmatiik ha j tás nyomai is kivehetők. Valószínűleg a kéziratot kísérő levél 
méretéhez igazítva ha j to t ta így három rétbe a feladó, nyilván Szeberényi. A kézirat ugyanannak 
a kéznek az írása végig. A betűk hajszálvékony duktusa acéitollra vall, mert még a függőleges 
vonalaknál sincs vastagítás, legfeljebb igen csekély. A lúdtollal való írásnál elkerülhetetlen 
a vastagítás a lefelé húzott vonalaknál, még a legkönnyebb kéz számára is. 

Hat verset tar talmaz a kézirat. Az első és az utolsó két vers után írt név csak formális, 
egyszerű leírása a névnek, minden aláírási jelleg nélkül. A középső két vers után Szeberényi 
Lajos neve áll, határozott aláírási jelleggel, kacskaringós firkantással. Az Országos Széchényi 
Könyvtárban található hiteles Szeberényi-kézirattal és aláírással2 összehasonlítva, megállapít-
ható, hogy a fellelt kézirat Szeberényitől ered. 

A kézirat hat verséből háromnak a címe mellett két ízben ceruzával, egyszer pedig 
t intával írott évszám áll : 1842. A tintával írott évszám ceruzával többszörösen át van húzva. 
Mindhárom évszám Balogh Károly rájegyzése, mint egyéb írásaival és számaival egybevetve 
megállapítható. A Balogh által ráírt évszámok azt jelentik, hogy a Pécsi Aurora eredetileg 
1842-re tervezett évkönyvébe szánta a szerkesztő a verseket. Ugyanezt az évszámot írta Balogh 

: almanachban közölt versek kézirataira is. A Szeberényi-kézirat versei a Pécsi Aurora 

* Örömmel közöljük Hernády Ferenc felfedezését, azzal a megjegyzéssel, hogy 
Petőfi szerzőségét a három versre vonatkozóan nem érezzük bizonyosnak, de ta lán a 
versek szövegének és Hernády alapos okfejtésének közlésével is elősegítjük a kérdés tisz-
tázását . (Szerk.) 

1 Feltétele csak az volt, hogy dolgom végeztével, az ő nevében ajánl jam fel az iratokat 
a pécsi múzeumnak, az egyetemi könyvtárnak, vagy az állami levéltárnak, amelyiknek jónak 
látom. Szívességéért ezúton is hálás köszönetet mondok. 

2 Szeberényi Lajos Gyulai Pálhoz intézett levele. OSzK. Petőfi-Ereklyetár 152. 
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cenzúrai kéziratában3 nem szerepelnek. Ezek, más versekkel együtt, helyhiány vagy későbbi 
meggondolás folytán kimaradtak a közlendő anyagból. Az 1842-re tervezett Pécsi Aurora 
pedig csak 1843-ra, tehát egy év eltolódással, 1842 késő őszén jelent meg, noha Balogh a 
cenzúrai kéziratot már 1841 aug. 21-én benyúj tot ta Budán. 

Ennyit a lelet külső alakjáról. Már ebből is megállapítható, hogy Szeberényi írta, s 
legkésőbb 1841 augusztusa elején küldte el Balogh Károlynak Pécsre. Most vizsgáljuk meg a 
fellelt verseket4 és utánuk a Kuruttyó változatának problémáit. 

Áldozat 

Sokalta már az ég 
Az ember bűneit ; 
Lemosni áldozat 
Képes csak vétkeit. 

Választa a ' végzés, 
'S reád borút hoza 
Virúlni induló 
Vérrel kivitt haza! 

Mert népek' bűniért 
Te lől az áldozat, 
Feletted leng vadúl 
A' zordon kárhozat. 

Bú 

Keblemen mért 
Kérded, bú, 
'S lantom' hangja 
Szomorú? 

Zeng e vígan 
Csalogány 
A' magános 
Éjszakán? 

A' pacsirta 
Zeng panaszt, 
Ha nem éldel 
Szép tavaszt ; 

Gili árván 
Szomorú ; 
'S én ne tudjam 
Mi a ' bú? 

3 OSzK. Quart . Hung. 1227. 
4 Központozás^ és betűhív közlés. 
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A' kiért e' 
Szív dobog 
Értem égni 
Az nem fog ; 

J ó sziiló'met 
Rejti sír, 
Adlii mást az 
Ég se' bír ; 

'S szép hazámon 
Leng ború, 
Hogy ne lennék 

, Szomorú? Örömfy Vidor 

A kéziratban itt Szeberényi két verse következik, utána a később tárgyalandó 
Kuruttyó-változat (Petrovich Sándor nevével jelezve) s ezt követi a harmadik gyaní thatóan 
Petőfi-vers : 

A visszatért 

Űjra szelíd öleden, szeretett szép földe hazámnak 
Lel pihenést vándor sorsharag űzte fiad. 

Szólni akar sokat és szépet 's üdvözleni téged', 
'S e' szent órában szózatos a jka kihalt . 

Ám, hogy szíve tiéd, szive' jobb érzési tiéid 
Szüntelenül : légyen csókjai' lángja5 tanú. 

Petrovich Sándor 

Mily mozzanatok utalnak arra, hogy az Örömfy Vidor és Petrovich Sándor név-
vel jelzett versek szerzője Petőfi Sándor? 

A Kuruttyó esetében a szerzőség alig kétséges, minthogy a Szeberényi-féle kéziratban 
szereplő szöveg csak változat, kevéssé eltérő variánsa egy már ismert Petőfi-versnek. Választ 
kereső vizsgálódásunkat három pont köré csoportosíthatjuk : az első az Örömfy és a Pe t -
rovich név használata, a második a keletkezés kérdése, s a harmadik e versek feltehető jelentő-
sége a Petőfi-oeuvre szempontjából. 

Megfigyelhettük, hogy a kézirat két vers alat t (Áldozat, Bú) az Örömfy Vidor nevet, 
a Szeberényi nevével jelzett két verset követő versek (Kuruttyó, A visszatért) után a Petrovich 
Sándor nevet tünteti fel. 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy kit re j t ez a jellegzetesen álnévszerű név, Örömfy 
Vidor és vajon csakugyan azonos-e Petőfi Sándorral? 

Ismeretes, hogy Szeberényi Lajos jóbarát ja volt Petőfinek Selmecen az 1838/39-i tanév-
ben és még később is, míg út ja ik szét nem váltak. Tőle tud juk , hogy a diák Petőfit a köl-
tészeten kívül két kedvenc eszme foglalkoztatta Selmecen. Az egyik az, hogy színész legyen, 
a másik, hogy nevét, , ,mely neki nagyon tótosan hangzott, megváltoztassa."6 Petőfi levelei 
és verseinek aláírásai egyként tanúsí t ják, hogy sokáig habozott a név kiválasztásában. Egy 
könyvbe, melyet Selmecen ajándékozott Szeberényinek, az Örömfi Vidor nevet írta. 1839 
nyarán, Ostfiasszonyfán írt verseiben már Dalmának nevezi magát , nem álnévként ugyan. 

5 E kifejezés : 'csókjai lángja ' fölé Balogh ezt írta : tettei száma. 
6 Szeberényi Lajos : Néhány év Petőfi életéből. Szeged, 1861. 10. 1. 
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Első Petőfi Sándor aláírású verséig, — Hazámban, 1842 okt. — még számos más álnevet 
használt : Homonnai, Rónai, Borostyán, Sólyom Sándor, Sió, Pönögei Kis Pál, Lator György.' 
Egyetlen egyszer még eredeti családi neve franciás alakjával is találkozhatunk egy fordításán: 
Filsdepierre,8 Álneveiből következtetni tudunk versei keletkezésének hozzávetőleges időpont-
jára is, amennyiben szokásától eltérően nem írta versei alá a keltezést. Az Örömfy Vidor álnév 
eddigi tudomásunk szerint csupán a Szeberényinek ajándékozott könyvben szerepelt, selmeci 
tartózkodása után Petőfi nem használta többé. Az imént közölteken kívül, ezzel az álnévvel 
jelzett, más versek eddig nem ismeretesek. Ebből következik, hogy az Áldozat és a Bú minden 
valószínűség szerint Petőfi selmeci eredetű költeményei. 

Az Öró'm/y-álnév y-jából — ha ugyan nem Szeberényi vál toztat ta át a versek másolása-
kor -i-ből -y-ra, — azt is feltehetjük, hogy e verseket az említett könyvajándékozás előtt írta 
Petőfi, aki utóbb, igaz, jóval később, heves ellenzője lett minden idegenszerű és régies névfor-
mának. Szeberényi sajnálatos módon nem közli, hogy pontosan mikor kapta Selmecen Petőfitől 
az Örömfi Vidor beírással ellátott könyvet. 

Természetesen fölvethető a kérdés, hogy az Örömfy álnév nem más költőt fed-e? 
A rendelkezésünkre álló kézikönyvek ilyen nevet vagy álnevet nem ismernek. Ferenczi Zoltán 
viszont Szeberényi említett munkája alapján megírja, hogy Petőfi használta ezt az álnevet, 
egyetlen alkalommal. 

A probléma hasonló természete miatt vizsgáljuk már itt meg a Petrovícs—Petrovidi 
névformák kérdését, amely a későbbiek során bizonyos mértékig fogódzót ad A visszatért c. 
vers keltezéséhez. Petőfi családjának neve eredetileg, tud juk Petrovitz volt.8 A költő apja 
1823-ig szerepel így. Ettől fogva Petrovicsnak, vagy Petrovitsnak írja és hívja magát . A hiva-
talos iratokban szereplő névformákat természetesen nem tekinthet jük mérvadónak. A nevek 
pontos, anyakönyv szerinti írása akkor még nem volt általános. Sokkal inkább döntő, hogy 
Petőfi maga ilyen alakban írta és használta nevét, különösen öntudatra eszmélése után, nagy-
diák-, katona-, színész- és költőkorában. Az első elemista Petőfit Kecskeméten (1828) Petrovits-
nak tünteti fel a nyilvántartás. A ránkmaradt következő dokumentumban, a pesti evangélikus 
gimnázium bizonyítványában (1833/34) tűnik fel először neve -ch-val írott alakban. Az 
1834/35-ös tanévet Petőfi a piaristáknál végezte, szintén Pesten. Ekkor Petrovicsként kapott 
bizonyítványt. Ugyanebben a formában ismerik nevét az aszódi évek alat t is. Selmecen 
(1838/39) az önképzőköri jegyzőkönyv Petrovichnak emlegeti. Ugyanígy írta magát alá Petőfi 
a Szeberényi Lajos emlékkönyvébe c. verse után is (Selmec, 1839. jan. 19.). Katonáskodása alat t 
is megmaradt nevének ilyen formában való írása mellett, sőt még 1841. márc. 25-én, „ospi tos" 
katonaként is így írta magát alá Török Gyula emlékkönyvében. Aszódi kisdiákoskodása 
(1835/38) után, nevének magyaros, -cs-vel való írásával csak a pápai Képző Társaság Érdem-
könyvében, az 1841 novemberében írt Tűnődés c. verse alat t találkozunk újra. Igaz, hogy itt 
idegen kéz áthúzta a nevet és föléje írta : Homonnai, de fejtegetésünk szempontjából most ez 
közömbös. 1842 novemberéig, a végleges költői név megtalálásáig, Petőfi következetesen 
megmarad nevének magyar ejtés szerinti írása mellett. 

Lát tuk, Petőfi már Selmecen elhatározta, hogy idegenes hangzású családi nevét elhagyva, 
magyar nevet fog használni. A végleges költői név kialakulásáig, számos álnév használata 
mellett, a Petrovich név magyar ejtésének megfelelő írását is megkezdte. Ez valószínűleg 
Pápán következett be elsőízben, a selmecinél jóval magyarabb környezet hatására. 

A most elmondottak nemçsak a névhasználat kérdését kísérelték meg tisztázni, hanem egy 
lépést tet tek a kézirat és benne A visszatért keletezése felé is. Annyit máris megállapíthatunk, 

7 Ferenczi Zoltán : Petőfi életrajza. Bp. 1896. 1. köt . 268.1. 
8 Endrődi Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842—1849. Bp. 1911. 10. 1. 

Petőfi Könyvtár 29—30. 
9 A Petrovich—Petrovics névforma használatára Ferenczi id. művében és a legújabb 

Petőfi kritikai kiadás (Bp. 1951.) jegyzeteiben találtam adatokat . 
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hogy a kézirat és így A visszatért is, 1841 novembere előtt keletkezett, mert később Petőfi 
családi nevének nem a Petrovich, hanem a Petrovics formáját használta. 

* 

A selmeci versek szembetűnően ifjúkori kísérletek. Mindkettőre ráillik, amit Horváth 
János Petőfi zsengéiről általában szólva megállapít : , , . . . ha nyomtatásban is megjelennek, 
bízvást elvegyülhettek volna az egykorú versek tömegében. Vörösmarty, Kölcsey és Bajza 
tehetséges taní tványára ismert volna bennök a kritika, de azt jósolni belőle, amivé lett, aligha 
mert volna . . . Mindaz, ami Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty stílusából Bajza lágyságán 
átszűrve szerteáramlott az almanach-lyra költői nyelvén, s mindaz, amivel a nyelvújítás és az 
idegen versidom a magyar költői nyelvet eltávolíthatta az élet beszédétől : diadalát üli a 
kezdő Petőfi kifejezéskincsén, a Petőfién, kit irodalmunk története a természetes, egyszerű 
magyar beszéd lángeszű költőjének, a stíl-realizmus forradalmárjának ismer. Nyilvánvaló, 
hogy csak későbbet lesz azzá. Most még nyakig benne ül a harmincas évek précieux-stíljében. 
A kor köz-lyrájának a nyomása alat t áll s gyermeki naivsággal visszhangozza a nagy átlag 
hangjai t ." 1 0 

Petőfi két Selmecen írt verse korai zsengéje a később oly nagyszerűen szárnyaló hazafias 
l írájának. De már mindkettőben a hazájáért aggódó—ha még nem is a küzdő — költő szólal meg. 

Az Áldozat Bajzára emlékeztető jambusai a haza nehéz helyzetét igyekeznek költői 
távlatba helyezni, méltóságteljesen komor > vörösmartyas nyelvezeten. A költő a haza sorsának 
bizonyos végzetszerű, transzcendentális ízű magyarázatát kísérli meg költeményében,, amikor 
úgy lát ja, hogy a magyar nép a bibliai kiválasztott nép bűnbak-szerepét tölti be a törté-
nelemben. 

Az emberiség bűnei úgy megsokasodtak, hogy már csak áldozat képes eltörölni őket, 
— állapítja meg a költő. A sors választása hazánkra esett, bár majdnem jobbrafordulóban 
volt sorunk. A vak végzet, a zordon kárhozat kímélet nélkül végrehajt ja ítéletét az áldozaton, 
a magyar hazán. 

A vers sorai némiképpen Kölcsey Zrínyi második énekére emlékeztethetnek, jóllehet 
abban saját fiai bűneiért bünteti a hazát a sors. Ha az Örömfy álnevet Petőfi valóban csak 
selmeci tartózkodása alat t (1838 őszétől 1839 február közepéig) használta egy vagy több ízben, 
akkor el kell ejtenünk e reminiszcencia feltevését. Noha Kölcsey 1838-ban, halála előtt nem 
sokkal írta meg a szóbanforgó költeményt, csak 1840-ben, munkáinak első kötetében adták ki 
barátai, Eötvös József, Szalay László és Szemere Pál. Szinnyei bibliográfiája nem tud arról, hogy 
a Zrínyi második éneke 1840 előtt valahol is megjelent volna. A selmeci Petőfi tehát nem ismer-
hette 1838-1939-ben Kölcsey költeményét. 

A Bú Vörösmarty-reminiszcenciákkal teli trocheikus sorai Kölcsey és Bajza németes, 
rímes-kötött dalait is emlékezetünkbe idézik. A mértékhez való ragaszkodáson túl azonban 
a magyaros, népdalszerű ritmizálásra törekvés nyomait is felfedezhetjük az ilyen megol-
dásokban : 

Akiért szív dobog — értem égni az nem fog. 

Kölcsey-kedvelte kérdésfelvetéssel kezdi a költő e versét, majd az oly divatos természeti 
hasonlatokkal folytat ja — hallgató csalogány és pacsirta, árva gilimadár —, hogy a magyará-
zatot, a feleletet mintegy anticipálja, etó're sejtesse. Az első versszak kérdésére az utolsó három 
ad választ, részben helyzetdalba illő költői valóságtorzítással. A szerelmi bánatot és a honfi-
bút még elfogadhatjuk reálisnak, akár élményszerűnek is, de e két sor állítása : Jó szülőmet 
Rejti sír..., tudjuk, nem felelt meg a valóságnak, csak szokványos, stílszerű, helyzetdal-
követelte költői fikció. 

10 Horváth János : Petőfi Sándor. Bp. 1922. 9—10. 1. 
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A Búval kapcsolatban még a következő fontos mozzanatra kívánunk rámutatn i . 
Ferenczi Zoltán ezeket írja Petőfi 1839. június 4-én, Ostfiasszonyfán írt epigrammjáról : , , E 
pár sorban, melyben a barát alat t Szeberényit érti, egyszersmind először társul az a három 
eszme : haza, szerelem, barátság, melyek anyja iránti szeretetével együtt lant jának legállan-
dóbb tárgyai ." 1 1 Idézzük fel a Ferenczi által említett epigrammot : 

Hasztalanul vágyasz, vad sors kinozni. Nem érzem : 
Nincs szivem. A haza s a lányka s barátnak adám. 

Egybevetve a Bú három utolsó szakaszában megjelöltekkel, világosan kitűnik, hogy csekély 
az eltérés a két versben szereplő hármas eszme között. A különbség csupán annyi, hogy a 
Búban szomorúsága hármas okának egyikéül jó szülője elvesztését jelöli meg a költő, tehát a 

'szülők, vagy éppen az anyja iránti szeretet az egyik motívum, az epigrammban pedig a barát 
Szeberényihez való ragaszkodását énekli meg. Ha tehát a Bú valóban Petőfi verse és még Sel-
mecen íródott, ami az Örömfy aláírásból ítélve, úgyszólván bizonyosra vehető, akkor bizton 
kimondhat juk, hogy Petőfi egész későbbi költészetének három főmotívuma — megelőzve az 
ostfiasszonyfai epigrammot — már a selmeci Búban jelentkezik. 

Még néhány szó e két vers keletkezésének idejéről. Petőfit apja 1838. augusztus 31-én 
írat ta be a selmeci gimnáziumba és a fiú 1839 február 15-én mondott búcsút a városnak. I t t 
kötöt t barátságot Szeberényivel, itt a jándékozott neki egy könyvet Örömfi beírással. A név-
használat kérdéseinek tárgyalása során láttuk, hogy Petőfi többé nem használta ezt az álnevet. 
Az Áldozat és a Bú című verset tehát legkésőbb 1839 februárjának első felében írta Petőfi és 
ad ta szeretett barát jának, Szeberényinek, a selmeci gimnázium magyar irodalmi önképző-
köre akkori elnökének. 

* 

A harmadik ismeretlen vers, A visszatért, a valódi egyéni élmény jegyét viseli magán. 
Utánérzésről, vagy helyzetdalról most már nem lehet szó. A katonáskodás nehéz hónapjai 
után, a külföldről visszatérő költő megindultan üdvözli hazáját . A rég nem látott haza földjére 
léptekor meghatottsága gátat vet érzelmei teljesebb tolmácsolásának. Kosztolányi szavaival 
élve : ,, . . . a boldogságtól elnémul a szóló." Mégis, felvetődhetik a kérdés, vajon nem a 
"szűkebb hazának" , a szeretett Alföldnek szól-e a köszöntés? Közismert, hogy Petőfinél a 
'haza ' gyakran a szoros értelemben vet t szülőföldet, a szűkebb pátriát , az Alföldet, a Kiskun-
ságot is jelenti. Hazámban c. versében például az arany kalásszal ékes rónaságot, az Alföldet 
köszönti Petőfi 'hazám' megnevezéssel. Költőnk vegyesen használta a 'haza' szót átfogó, 
tágabb és partialis, szűkebb értelemben egyaránt. 

Ebben a versben szeretett hazájának, az egész országnak a földjét köszönti a hónán 
kívül járt sorsharagüzte vándor. Reméli, hogy itt végre pihenést talál, élete nyugalmas lesz. 
A visszaérkezés szent órájában azonban ajaka kilial. A tervezett köszöntést a meghatottságtól 
el sem tud ja mondani, de egy bizonyos : szíve és legszentebb érzései mindig a hazáé lesznek. 
Az élmény intenzitása és az érzések kifejezésének tömörsége, — a sorsharagüzte vándor máskor 
szózatos ajka ezúttal kihal, — mind erősíti azt a feltevést, hogy a külföldről hazatért Petőfi 
első i t thon írt versével van dolgunk. Nem hosszú strófákban szárnyal itt a költő köszöntése. 
Most nem a hazai t á j ak csábítják Petőfi lant já t énekre. A drámai monológ ezúttal csupán elemi 
érzések tömör közlésére szorítkozik. A lelki pillanatfelvétel hibátlanul sikerült. 

Az előre eltervezgetett, de a kellő pillanatban mégis el nem hangzó mondanivaló 
motívuma ismerős. A néhány évvel későbben írt Füstbement íervben teljes verssé kerekedett 
képzet vázolt formájával találkozunk A visszdtértben.12 

11 Ferenczi i. m. 1. köt . 148—149. 1. 
12 Erre a logikai párhuzamra Horváth János hívta fel figyelmemet. 
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A megfelelés kétségtelen. ,, . . . Szólni akar sokat és szépet s iidvözleni téged, S e szent 
órában szózatos ajka kihalt... " — írja Petőfi A viszatért ben. A Füstbement terv ben ezt a gon-
dolatot így fejti ki : 

Egész úton — hazafelé — 
Azon gondolkodám : 
Miként fogom szólítani 
Rég nem látott anyám? 

Mit mondok majd először is 
Kedvest, szépet neki? 

S jutot t eszembe számtalan 
Szebbnél szebb gondolat, 

S a kis szobába toppanék . . . 
Repült felém anyám . . . 
S én csüggtem a jkán . . . szótlanúl.. ,13 

Mint a gyümölcs a fán. 

A gondolatmenet belső ritmusa mindkét versnél teljesen azonos az elnémulás pillanatáig. 
A visszatértben ezután még a hazának tet t fogadalom következik. A Füstbement terv ben Petőfi 
megállt a lélektanilag oly hatásos képnél, sőt csattanós befejezéssé kerekítette. A részletek 
aprólékos kidolgozása ebben az esetben a gyorsan pergő végkifejlet hatását kontrasztszerűen 
növeli. Némi ellentétes hatásra épül A visszatért is, de a megoldás itt más. A kontraszt a hazá-
nak te t t fogadalommá mérséklődik : 

. . . e szent órában szózatos ajka kihalt. 
Ám, hogy szive tiéd, szíve jobb érzési tiéid 

Szüntelenül : légyen csókjai lángja tanú. 

A Füstbement terv jóval érettebb s epikus jellegénél fogva is sokkal részletezőbb, kerekebb fel-
dolgozása A visszatértben előbb jelentkező motívumnak. A két vers költői műhelyének azonos-
sága azonban kétségtelen. 

Az 1843-ban írt Az utolsó alamizsna című versét Petőfi így kezdi : 

A költő és a sorsharag 
Egy anyaméhből született, 
Ikertestvérek voltak ők, 
Együt t bolygák az életet. 

Petőfi két kedvelt, sokat használt szavának — sors és harag — összetétele szerepel a sors-
haragüzte fiad kifejezésben, sőt, valószínűnek látszik, hogy maga az öászetétel is tőle ered. 
E kifejezés előfordulása a versben ugyancsak Petőfi szerzősége mellett szól. 

E belső érvek mellett még egy külső is ugyanezt a feltevést támaszt ja alá : a Petrovich-
névvel való szignálás. Szeberényi kézirata két versenként tüntet i fel a szerző nevét, s a Kuruttyót 
követő A visszatért című vers u tán áll Petrovich Sándor neve. Nehezen tehető fel, hogy Szebe-
rényi vissza akar t volna élni bará t ja nevével. 

1 3 (Kiemelések tőlem. H. F.) 
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A visszatért keletkezésének helyét és idejét nem ismerjük. Csak feltevésekre szorít-
kozhatunk e kérdésekkel kapcsolatban. A legvalószínűbbnek mégis az látszik, hogy Petőfi 
közvetlenül az ország területére visszaérkeztekor, vagy nem sokkal utána í rhat ta . A vers-
ben kifejezett élmény mélysége és a tömör kifejezésmód is ezt a feltevést erősíti. 

A Petrovich-Petrovics névforma tárgyalása során lát tuk, hogy Petőfi 1841 novembere 
után következetesen megmaradt nevének magyar ejtés szerinti írása mellett. Az egész Szebe-
rényi-féle kézirat és vele együtt A visszatért is ezek szerint mindenképpen 1841 novembere 
előttről való. Ezt a terminus ad quem-et még jobban leszűkíti a Pécsi Aurora cenzúrai kéziratá-
nak beadási időpontja (1841. aug. 21.). 

Azt a jogos kételyt, amely a 'haza' szónak Petőfinél tapasztalható laza használatából 
adódik, belső érvekkel már megkíséreltük szétoszlatni. Kronológiai okfejtéssel most még előbbre 
mehetünk. A Kuruttyóhoz kapcsolódó problémák tárgyalása során látni fogjuk, hogy Szeberényi 
csak 1841 márciusa végén, áprilisa elején kaphat ta meg e verseket lemásolásra. Petőfi katonás-
kodása után pedig csak 1841 áprilisa végén látta ismét viszont az Alföldet. A korábban írott 
verse már csak azért sem a szűkebb pátriát köszönti. 

Lássuk most a keletkezés helyének kérdését. E téren éppúgy feltevésekre vagyunk 
utalva, mint az időpont kérdésében. 

Várkonyi Nándor a Petőfi-versek geneziséről szóló tanulmányában, Petőfi költe-
ményei, levelei, naplója alapján és a kortársak idevágó szétszórt megjegyzései nyomán 
igen érdekes megfigyeléseket tesz.14 Megállapítja, hogy Petőfi úgyszólván kész, kicsiszolt 
formában vetette papírra verseit. Meglepően csekély Petőfi kézirataiban a törlések és javítások 
száma. Lerögzítésüket azonban huzamos belső munka előzte meg, s a versek végleges formába 
való öntését Petőfi legszívesebben járkálva végezte el, léptei ütemét véve segítségül metro-
nom gyanánt. Ezt az eljárást még vándor- és katonaéletében szokhatta meg. , ,Ha gyaloglás 
közben elkészült ggy verssel, fejben letisztázta, bizonyosan elszavalta néhányszor szép üteme-
sen, elrakta emlékezetébe, s újabba f o g h a t o t t , " — írja Várkonyi. A János vitézt is „menet -
közben", igaz, nem a szabadban lépdelve, hanem csak pesti szobájának négy fala közt, de 
fel- s alájárkálva írta meg Petőfi. E szokását kiegészítette egyik kiváló képessége : rendkívül 
éles emlékezettel rendelkezett. Már diákkorában hosszú részleteket szavalt a klasszikusokból. 
A katonaságnál is rendszeresen gyakorolta, sőt továbbfejlesztette emlékezőtehetségét. Ez 
magyarázza meg azt, hogy verseit fejből tudta utóbb is állandóan, sőt még arra is emlékezett, 
hol s mikor írta őket. 

A visszatért disztichonjai is bizonyosan sokáig érlelődtek Petőfiben. 1841 februárjában 
menetelt a többi leszerelővel együtt Zágrábból Sopronba, az ezred állomáshelyére. Út juk 
Varasdon át Gyékényes és Zákány között vezetett az ország területére, ha csak nem tértek el a 
szokásos zágrábi úttól és nem kerültek Stájerországnak Grác felé. Valószínűleg a legrövidebb 
útvonalon, Nagykanizsa, Sárvár és Szombathely érintésével tértek vissza Sopronba. Az útról 
egyébként semmi adatunk nincsen. A hosszú menetelés alat t Petőfinek bőven volt alkalma a 
disztichon csiszolgatására. 

Lehet, hogy Sopronban vetet te papírra versét az obsit elnyerése — 1841. febr. 28-a — 
körüli napokban, de az is megtörténhetet t , hogy csak Pozsonyban, 1841 márciusának elején. 
A hányatot t katonaélet után itt voltak első nyugodt napjai, barátai körében. 

Katonasága alat t írt ránk maradt versei Petőfi borongós hangulatát őrzik. A Búcsú-
ban (1840. jan. 21.) Pozsonytól és ottani barátaitól vesz búcsút. Marburgban írt versében, 
A Drávánban a 'hónától messzesodort' költő szólal meg. Az aranykalászos hazát, Csepel 
mezőit, a Duna harsogását idézik fel Honvágyának panaszos sorai. A Triolett és a Vándordalok 
(I.) szintén a 'hónától távol ' menetelő költő magányának tanúi. 

14 Verstérkép és versnaptár. (Kéziratban.) 
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Az Áldozat és a Bú kézirata 



А folytatása 



Л visszatírt kézirata 





Újra szelíd öleden, szeretett szép földe hazámnak . . . — csendül fel ezek után Petőfi lant-
ján az örömteli köszöntés, hogy rögtön el is némuljon a meghatódástól. Néhány szó csupán és 
mégis többet mond sok ékesen szárnyaló ódánál. Másfélévi katonáskodása alat t írt verseinek 
sorát A visszatérttel zárja le Petőfi és egyúttal újult életkedvvel kezdi meg élete s költészete 
új szakaszát. 

* 

A Szeberényi-féle kézirat negyedik verse, a Kuruttyó című humoros ballada variánsa* 
az első fogalmazás és a javítás kérdését veti fel. A Lant-versekben szereplő forma a korábbi-e, 
vagy a jelen variánsé? Gondolhatnók azt is, hogy esetleg Szeberényi vál toztatot t önkényesen 
a szövegen, s innen ered az eltérés. Ezt a feltevést azonban Petőfi természetét ismerve, elejt-
het jük. Rendkívül erős volt benne a szerzői jog iránti érzék. Emlékezzünk például arra az esetre, 
amikor a Regélő szerkesztője, Garay János, Petőfi verseit ígérete ellenére nem Andor diák 
álnéven, hanem valódi nevén nyomatta ki.15 Milyen erős szavakat használt a fiatal költő az 
Athenaeumban, Bajza lapjában! „Jogtapodás'"-nak mondta Garay eljárását, pedig élete leg-
nyomorúságosabb szakában volt akkor. Önérzete nem tűr te el a legcsekélyebb sérelmet sem. 
Szeberényi jól ismerhette bará t ja lobbanékony természetét, s maga is poéta lévén, bizonyára 
tiszteletben ta r to t ta a szerzői jogot. 

Kérdés, melyik Kuruttyó-változat a korábbi keletű? 
Kiindulásképpen tekintsük át Petőfi életében az 1841 márciusa és októbere közötti 

időt. Vizsgáljuk meg, mikor, hol s milyen helyeken fordult meg ezalatt.16 

. Február 28-án bocsátják el Sopronban a katonaságtól. Kb. egy heti pihenő után Pápára 
megy Orlayhoz. Innen március 18—20-a körül indul el és 25-én már Pozsonyban van. I t t 
néhány napot barátai, Török Gyula, Szeberényi Lajos, Krupecz Vilmos és mások társaságá-
ban, tíz napot meg az evangélikus gimnázium kórházában tölt . Április 7—8 tá ján távozhatot t 
el Pozsonyból, mert 10—12-én már szüleinél, Dunavecsén' talál juk. Ápr. 17-én Selmecen jár 
bizonyítványa ügyében, de 24-én már ismét otthon van szüleinél. Július 10-e t á j án újból felkere-
kedik. Pesten, Balatonfüreden, Veszprémen és Somogyon át Ozorára megy. Itt csatlakozik 
Sepsy Károly színészcsapatához. Velük járja a vidéket, míg a társaság fel nem oszlik. Ekkor 
Petőfi Pécs, Keszthely, Sümeg, és Szombathely útbaejtésével Sopronba megy. Tanulmányait 
akar ja folytatni . Kísérlete itt nem jár sikerrel. Kénytelen tovább menni Pozsonyba. 

Az iskolai év már elkezdődött, amire odaért, tehát október elseje után jár 1841 folya-
mán másodszor Pozsonyban. Néhány napot tölt barátainál, majd Pápa felé veszi ú t j á t , hol 
végre is fo ly ta that ja a tanulást 1841 október közepétől. 

Pozsonyi őszi tartózkodása alat t Petőfi megkísérelte kiadatni költeményei egy részét 
Wigandnál. A kiadó elutasította a jánla tá t . Verseivel telt füzetkéjét Petőfi ekkor, 1841 októ-
berében, szállásadó bará t jának, Neumann Károlynak ajándékozta. A füzetbe tíz verset és 
hét epigrammot tisztázott le. Keletkezésük helyét és idejét is gondosan fel tüntette a tar ta lom-
jegyzékben. A legkorábbi vers 1839. május 29-i, a legkésőbbi 1841. június 23-i keletű. Ebben a 
Lant versei c. füzetben szerepel a Kuruttyó (Pápa, 1841. márc. 10.) máig ismeretes formájában. 

Itt most ismét emlékeztetnünk kell arra, hogy a Pécsi Aurora cenzúrai kéziratát Balogh 
Károly már 1841. aug. 21-én benyúj tot ta Budán. Szeberényi kézirata akkor már a kezében volt, 
a rájegyzett évszám tanúsága szerint. Ebben a kéziratban is szerepel a Kuruttyó, s e formájá-
ban kisebb részletekben eltér a Lant verseiben levő szövegtől. 

Közelebb visz a megoldáshoz Petőfi 1842. július 7-én, Pápán kelt levele. Ebben azt írja 
a Trencsén megyei Vieszkán nevelősködő Szeberényinek,17 hogy vele utoljára Pozsonyban 

* Szövegét Péczely László verstani elemzésénél (1. 144 1.) közöljük. 
15 Ferenczi i. m. 1. köt . 302—304.1. 
ie Ferenczi i. m. 1. köt . a lapján. 
17 Ferenczi i. m. 1. köt . 211—213. 1. és Szeberényi i. m. 23—25. 1. 
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beszélt. Szeberényi a levélnek ehhez a mondatához jegyzetben hozzáfűzi, hogy a találkozás 
1841 tavaszán történt , Petőfi katonáskodása után. Szeberényihez intézett levelében Petőfi 
ezután összefoglalja a találkozás óta eltelt csaknem másfél év eseményeit, amit nyilván nem 
tesz, ha időközben leveleztek volna. Ezt a feltevést különben Petőfi levelének bevezető mon-
datai is feleslegessé teszik: ,, . . . Hollétedet Domanovszky barátunktól tud tam meg, a ki 
taní tványával együtt (Armpruszter Gyulával) szünnapokra18 Ajkára (gondolom, Veszprém 
megye) ment Pápán keresztül. I t t beszéltem vele. De tudnod kell, mint jöttem Pápára, mint 
telepedtem itt meg, mert megtelepedtem! —• Veled utoljára Pozsonyban beszéltem — per 
longum et latum mondom el történetem, ha meg nem unod . . . " stb. A levélből kiviláglik, 
hogy Petőfi nemrég, a tanév befejezése után tud ta meg Szeberényi címét és rögtön írt is neki 
(júl. 7.!). 

Mindebből a következőket szűrhetjük le. Petőfi 1841. március 25. és április 7. között talál-
kozott Szeberényivel Pozsonyban, ősszel már nem. 1841 tavaszától 1842 nyaráig nem tudtak 
egymásról, levelezésben sem álltak. Petőfi csak 1841 tavaszán, első pozsonyi látogatásakor 
adha t ta oda Szeberényinek lemásolásra a Kuruttyót és A visszatértet a Pécsi Aurora számára. 
A Lant verseit később tisztázta le Petőfi. A Szeberényi-kézirat Kuruttyó ja tehát korábbi keletű 
a Lant versei c. füzetben szereplőnél. 

Szándékosan nem tértünk ki a vízjel kérdésére. A Szeberényi-kézirat pozsonyi vízjele 
egymagában nem eléggé bizonyító erejű. Pozsonyi papírhoz nyilván másutt is hozzá lehetett 
jutni, nem csak Pozsonyban. 

* 

Néhány tisztázandó kérdés azonban még hátra van. Miért szerepel a Kuruttyó a Lant 
versei között és A visszatért miért nem, másrészt pedig miért van eltérés a Kuruttyó két formája 
között? 

Orlai Petrics Somának Gyulai Pálhoz intézett levele általánosságban mozogva, de érinti 
ezeket a problémákat. Levelében Orlai ezeket írja a pápai önképzőkörről és Petőfi ottani szerep-
léséről : , , . . . E társulat életének egy kis emléke is maradt egy Tavasz című zsebkönyvben, hol 
Petőfitől több művet is találhatni, részint saját , részint Homonnai név alat t . Ez előtti és e kor-
ból egy művét sem vette fel összes munkái sorába, legalább nem oly alakban a mint azok írva 
voltak, de át dolgozva nem eggyet találni köztök." 1 9 

A Kuruttyó, Petőfi saját keltezése szerint 1841. március 10-én Pápán keletkezett, de a 
Lant versei c. gyűjteményét csak később írta össze. Lát tuk, hogy 1841. június 23-i keletű a füzet 
legrégebbi verse. Bizonyos tehát , hogy június 23-a után írta össze, javította á t és tisztázta le a 
tervezett kiadás céljából Petőfi a Lant verseit. Ebből következik, hogy Petőfi Szeberényinek 
tavasszal a Kuruttyó első, de mindenesetre korábbi fogalmazványát adta át, vagy — ami 
éppenséggel nem lehetetlen, — mondta tollba. A Lant versei összeállításánál Petőfi gondosan ki 
is válogatta nyomtatásra szánt verseit. Nem mindet vette be a füzetkébe. A Kuruttyót megtar-
to t ta , másokat kirostált. A visszatért ezek közül való. 

Mindenesetre meglepő, hogy Szeberényi, Petőfihez kapcsolódó emlékeit összefoglaló 
könyvében sehol sem tesz említést a Pécsi Auroránál te t t közös kísérletükről. Ügy látszik, 
tökéletesen elfelejtette, hogy lemásolta Petőfi négy versét és saját jaival együtt elküldte Pécsre. 
A Kuruttyóról annyit jegyez csak meg, hogy Petőfi „ i f júkor i versei közt ez aligha nem volt a 
l e g s i k e r ü l t e b b . . . , , (sic!) hozzáfűzi azonban, hogy leveleivel együtt ,,ez is elveszett."2 0 

így tör tént azután, hogy a Lant verseivel együtt a Kuruttyó későbbi változata került elő koráb-
ban a Neumann Károlynak ajándékozott füzet révén. 

1 8 (A kiemelés tőlem. H. F.) 
19 Petőfi Sándorra vonatkozó Gyulai Pálhoz intézett levelek és neki beküldött cikkek. 

OSzK. Petőfi-Ereklyetár 152. 
20 Szeberényi i. m. 21. p. 

142 



Meggondolkoztató még a Szeberényi-kéziratban a versek sorrendje is. A két Örömfy 
Vidor-vers után Szeberényi két verse következik, s azután, a kézirat utolsó két verseként szere-
pel a Kuruttyó és A visszatért, Petrovicli Sándortól. Ez a sorrend nem lehet véletlen. Az sem 
valószínű, hogy Petőfi tud ta nélkül, közös megbeszélés nélkül másolta volna le Szeberényi 
így a verseket. Magyarázatul két ok kínálkozik. Lehet, hogy Petőfi, — noha elismerte sa já t já-
nak a még Selmecen Szeberényinek adott két verset, hiszen máskülönben nem kerülhettek 
volna bele a kéziratba, de két év előtti álnevét mégsem íratta át a diákkori kísérletek alat t , —• 
így, ezáltal hangsúlyozta önmagának, hogy túlnőtt ra j tuk . Már nem álltak közel a szívéhez. 
Nem is sorolta be őket sem a Lant versei közé, sem a sajátmaga válogatta köteteibe. A sorrend 
másik magyarázata az volna, hogy a Pécsi Aurora szerkesztőjét akarták ilyen módon megté-
veszteni. Hadd higgye a derék pécsi szerkesztő, hogy valóságos költőcsoport jelentkezik! 
Meg így talán jobban bíztak a közlésben is. Balogh bizonyára azt gondolta Szeberényi levelé-
nek vételekor, hogy három költő versét kapta meg Pozsonyból. Honnan is sejthette volna, 
hogy Örömfy Vidor és Petrovich Sándor ugyanaz a költő? 

A Pécsi Aurora számára küldött kéziratok rendezése közben, a közlendő anyagra Balogh 
azután rávezette az 1842-es közlési évet. A cenzúrai példányba azonban helyhiány, vagy más, 
egyelőre ismeretlen ok miat t nem vehette be az egész tervezett anyagot. Későbbi közlési 
szándékkal-e vagy sem, annyi való, hogy több más kézirattal együtt szép rendben eltette a 
Szeberényi-féle kéziratot is. 

Érthetetlennek tűnik fel azonban, hogy Balogh Károly, a nagy műveltséggel rendelkező 
irodalombarát ügyvéd, Gyulai Pál felhívására miért nem tet te közzé ezt a becses Petőfi-
relikviát? Élete végéig állandóan dolgozott, közéleti pályán működött , képviselősködött, 
Pesten sűrűn megfordult. Haláláig tudományos munkát is végzett. Talán mégsem értesült 
a szervezetten meginduló Petőfi-kultuszról, vagy — ami még valószínűbb — teljesen elfelej-
te t te a Szeberényi-féle kéziratot. Az Örömfy-versekről bizonyára még utólag sem tudta meg, 
hogy a Petőfiéi, a Kuruttyó megjelent, igaz, elég későn, a nyolcvanas évek elején, A visszatért 
című kis vers így a többivel együtt feledésbe merült . 

A kérdés nyit ja talán abban rejlik, hogy Balogh csak diákkorában volt tevékeny bará t ja 
az irodalomnak. A Pécsi Aurorát még joghallgató korában szerkesztette, de tanulmányai 
befejezése után érdeklődése más felé fordult. Hivatali munkája mellett jogtudománnyal és 
magyar történelemmel foglalkozott. Hátrahagyot t iratai, a Pécsi Aurora szerkesztőségi leve-
leit és kéziratait kivéve, egytől-egyig történelmi, jogi és közigazgatási tárgyúak. 

* 

Vizsgálódásaink summázásául megállapíthatjuk, hogy a Szeberényi-kézirat három 
-— feltehetően — ismeretlen Petőfi-verse és a Kuruttyó változata, s minden bizonnyal korábbi 
változata, ha meglepő újjal nem járult is hozzá Petőfi életének és költészetének alaposabb 
ismeretéhez, néhány kiegészítő vonást mégis eredményezett. 

A selmeci versekben lát tuk, hogy Petőfi lírájának három főmotívuma az eddig véltnél 
jóval korábban jelentkezett. Hazafias költészetének első próbálkozásait szintén már a félbe-
szakított selmeci tanév idejére tehet jük. A katonaság után-ír t versével, A visszatérttel Petőfi 
élete egyik legnehezebb szakaszát zárja le és pecsételi el, ú j korszakát pedig a haza köszön-
tésével kezdi meg. Ez a vers életének egyik fordulópontját jelzi, költői fejlődésében is jelen-
tős állomás. 
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