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PETŐFI ÍR „SÚGÓJA" - THOMAS MOORE 
(A „NEMZETI DAL" GENEZISÉHEZ) 

Ki olvas manapság Thomas Moore-t? Magyarországon 
esetleg egy-egy angol szakos egyetemista. Angliában sem jobb 
a helyzet. Pedig voltak idők, amikor az 1779-ben született és 
angolul verselő ír költő népszerűsége Byronéval és Walter 
Scottéval vetekedett. A Lalla Rookh és az Irish Melodies 
szerzőjét ismerték a reformkori Magyarországon is, olvasták, 
fordították, sőt: ugyanaz a megtiszteltetés érte, mint Shakes-
peare-t, mivel három nagy költő ültette át magyarra. Igaz, 
hogy csak egy versét, de : Vörösmarty, Arany, Petőfi. A „For-
get not the field..." nem remekmű, de a kor szabadságideál-
ját sugárzó, hatásos vers - azoknak állít emléket, akik életü-
ket áldozták a haza szabadságáért. Petőfi ezen kívül még két 
verset fordított Moore-tól, egyet 1847 novemberében („Oh 
ne bántsd a költőt . . ."), amit már december 12-én közölt az 
Életképekben, valamint a rövid „Itt alszik a költő . . ."-t, 
egy évre rá, már Debrecenben.1 Hatvany így élt Petőfiiébői 
tudjuk, hogy Thomas Moore arcképe ott függött Petőfi pesti 
dolgozószobájában, s hogy még később, a szabadságharc alatt 
is melegen ajánlotta az ír költő olvasását az ifjú Szász Károly-
nak. Ennek ellenére (hogy, hogy nem), a Petőfi-kutatók 
mindeddig csak Byron és Shelley esetleges hatását vizsgálták 
a Felhők szerzőjére, s még a tüzetes és lelkiismeretes Horváth 
János is csak egyetlen puszta mondatban reflektál Moore-ra 
Petőfi-könyvében. Pedig hát Thomas Moore összegyűjtött 
versei 1847-48 fordulóján Petőfi legkedvesebb olvasmányai 

1 Petőfi Sándor összes költeményei. Szépirodalmi, 1954. II. 242— 243 
és 581. 
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közé tartoztak, s mint látni fogjuk, költőnk bizonyos időn át 
annyira Moore bűvkörében élt, hogy az hazafias költészetén 
(mind a frazeológiát, mind a képalkotást tekintve) jól felis-
merhető nyomot hagyott. 

Más szóval Moore-áthallásokat tételezünk Petőfi 1847/48-
as lírájában. Ezek (úgy hisszük) elég könnyen felismerhetők, 
ha a két költőt egymás mellé téve olvassuk. S az is eléggé nyil-
vánvaló, miért nem Byronból vagy Shelleyből merített ihle-
tet, vagy hallott át retorikát Petőfi ezekben a napokban. 
A már országosan ismert, népszerű költő közéleti költészete 
ekkor két alaphangot üt meg, nevezzük ezeket némi egyszerű-
sítéssel „plebejus-forradalmi", illetve „hazafias-függetlenségi" 
hangnak. (Az adott helyzetben természetesen az utóbbi hang 
is forradalminak minősült vagy minősülhetett, hiszen a füg-
getlenedés Bécstől gyakorlatilag nem volt lehetséges forradal-
mi akció, vagy legalábbis a forradalmi veszély rendkívüli 
felfokozása nélkül.) 

A plebejus hangot olyan versek ütik meg, mint „A nép 
nevében" és később, a márciusi napokban a „Dicsőséges 
nagyurak . . . " . Ugyanakkor viszont Petőfi másik hangja nem 
a nép jogfosztottságát, illetve nemzeten-kívüliségét, hanem a 
magyar nemzet történelmi hanyatlását tekinti érzelmi ki-
indulópontnak: „Mi mostan a magyar? / Holt dicsőség hal-
vány kísértete" — írja 1847 februárjában. Itt tehát a kelet-eu-
rópai romantika ismert fordulatával állunk szemben: a költő 
szégyelli, hogy (egykor) szabad és hatalmas nemzete (most) 
„rabsorsban", idegenektől való függőségben sínylődik, tes-
ped. A nemzet képviselői előtt tehát kettős feladat áll: egy-
felől be kell engedniük a népet „a jogok sáncaiba", másfelől 
pedig meg kell szüntetniük az ország méltatlan állapotát, ki 
kell vívniuk függetlenségét. Ha ez így van, Byron és Shelley 
nem lehetnek teljes értékű példaképek, hiszen Anglia már 
régóta független, legfeljebb arról folyhat vita, hogy mennyire 
demokratikus; ők más népek szabadságáért emeltek szót 
vagy voltak készek harcolni. A „hazafias-függetlenségi" 
modellhez viszont közel áll az az ír Moore, aki az általános 
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szabadságjogok hirdetése és dicsőítése mellett lírájában 
szüntelenül a „régi dicsőség"-„jelenlegi szolgaság" ellen-
tétpárjára utal, legalábbis Írország viszonylatában. Amikor 
Thomas Moore „szabadság"-ról beszél, a személyi szabadsá-
gon és a polgárokat megillető jogokon kívül elsősorban a 
függetlenségre gondol, s a „gyáva" vagy a „szolga" kifejezés 
az Ir melódiák kontextusában azokra vonatkozik, akik nem 
voltak hajlandók harcolni a múltban Írország függetlensé-
géért, vagy végleg lemondtak róla a jelenben. Petőfi Sándor 
tehát joggal érezhetett hasonlóságot az ír —angol viszony és a 
Magyarországnak az osztrák császársághoz való viszonya 
között. 

Petőfi hazafias költészetének retorikájában megkülönböz-
tetett szerep jut a „zsarnok" szónak. Ez, a „törvénytelen 
eszközökkel kormányzó egyeduralkodó" jelentésen túl meg-
illeti mindazokat, akik a népet szándékosan szolgaságban 
tartják. A „zsarnok" szó gyakran fordul elő az ír melódiák-
ban, különösen kiemelt szöveghelyzetben az „Avenging and 
Bright" című versben, amelynek első sora Írország (Erin) 
bosszúálló kardjára utal: „Avenging and bright falls the 
swift sword of Erin . . ." (Bosszúállón, s csillogón sújt Erin 
gyors kardja . . . ) , és utolsó versszaka ezekkel a szavakkal 
végződik: ,,Though sweet are our friendships, our hopes, our 
affections, / Revenge on the tyrant is sweetest of all!"2 Más 
szóval: édes a barátság, a remény, édesek vonzalmaink, de 
mindennél édesebb bosszúnk a zsarnokon. Mármost Petőfi-
nek van 1847 májusából egy rövid verse arról, hogy — mi lesz 
a „legszebb költeménye". Úgy hiszem, Petőfi először itt 
kapcsolja össze nyíltan a „zsarnok" fogalmát Béccsel: 

„Legszebb lesz az, ha majdan Béccsel 
Hazám bosszúja szembeszáll, 
S én villogó kardom hegyével 
Száz szívbe ezt írom: halál!"3 

2 The Poetica! Works of Thomas Moore. London: Frederick Warne 
and Co., New Vork: Scribner, Welford, and Armstrong, é. n. 220. 

3 Petőfi: i. m. II. 76. 
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Ehhez a talán meglepő egyezéshez még csak azt tenném 
hozzá, hogy az „Oh Blame not the Bard . . . " (Oh ne bántsd 
a költőt. . .) fordításában Moore utolsó két sorát („Till thy 
masters themselves, as they rivet thy chains / Shall pause at the 
song of their captive and weep!")*. Petőfi így adja vissza: 
„Maga zsarnokod is, míg láncod szorítja, / Rabja dalán meg-
áll és sírni fog."5 Vagyis még negatívabbá formálja az elnyo-* 
mót illető kifejezést, szerintem tudatosan nevezve az írek 
angol „urait" — zsarnokoknak. Egyébként Moore-nak még 
egy harcra buzdító versében (Before the Battle) is fölbukkan 
az ellenség „zsarnoki ereje" (tyrant might), amivel a nemzet 
hősei egy korábbi csatában már megbirkóztak, s a várható 
csata előtt Moore így állítja föl az alternatívát: „By that sun, 
whose light is bringing / Chains or freedom, death or life" — az 
elkövetkező nap fénye „láncokat vagy szabadságot, életet 
vagy halált" hoz a küzdőknek. Az alternatíva ilyen egy-egy 
szavas felvázolása, azt hiszem, már emlékezteti a magyar 
olvasót valamire . . . úgy van, a „Nemzeti Dal"-ra gondolok. 

A „Nemzeti Dal", vagy ahogy gyakran emlegetjük, a 
„Talpra magyar . . . " egyike Petőfi legközvetlenebbül politi-
záló verseinek. Keletkezésének története jól ismert: két nap-
pal a márciusi forradalom előtt íródott, arra a nagy bankettra, 
amit néhány nappal későbbre terveztek az Ellenzéki Kör 
fiataljai. De március 15-én ez a nap verse, Petőfi négyszer is 
elmondta, s a Tizenkét Pont mellett ez a szabad sajtó első 
terméke. A „Nemzeti Dal" bizonyos helyzetben vagy hely-
zetekben gyújtó hatású vers lehet, de benne nem a radikális-
plebejus szemlélet, hanem a tágabb értelemben vett hazafias 
hang dominál. A vers ugyanis nem ad konkrét célkitűzést 
azon túl, hogy egyfajta „függetlenségi" retorika hatja át, és 
hogy a most kivívható szabadság, a demokratikus szabadság-
jogok reményével kecsegteti a magyar nemzet, a potenciális 
magyar nemzet minden tagját. Vagyis mindenkit, aki Magyar-
országot hazájának tartja. Hiszen a „haza" kihívására kell 

4 Moore: i. m. 208. 
6Petőfi: i. ш. 243. 
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mindenkinek megfelelni, ez a már-már mitizált „haza" 
követeli meg mindenkitől, hogy az ismert rabság helyett a 
szép ismeretlent - a szabadságot válassza. A kérdés az adott 
helyzetben, amikor a „forradalom a levegőben lóg", merőben 
retorikus, de alkalmat ad Petőfinek arra, hogy a szokásos 
lírai énből átcsapjon az ünnepélyes nemzeti többesbe: 
„Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem le-
szünk!" Ami a hivatkozási alapot, a „magyarok istenét" 
illeti, az bizony elég ködös fogalom, bár bizonyos fokig meg-
felel a Thomas Moore lírájában megjelenő „Erin szellemé"-
nek, különösen ezekben a sorokban: „Erin, О Erin! thus 
bright through the tears / Of a long night of bondage thy spirit 
appears".6 Írország szelleme — nemtője? — itt a rabság 
hosszú éjéből bontakozik ki, jelenik meg a hazafinak, aki 
biztos benne, hogy nemzetének csillaga újra fel fog ragyogni. 

A „Nemzeti Dal" második versszaka a szabad ősök és a 
szabadságuktól megfosztott utódok közötti különbségre 
összpontosítja a figyelmet: „Kárhozottak ősapáink, / Kik 
szabadon éltek-haltak / Szolgaföldben nem nyughatnak". 
Ennek a gondolatnak is van előzménye Moore-nál, bár nem 
annyira az ír melódiákban (noha nyomokban ott is), mint egy 
korábbi versében, ami nem hiányozhat egyetlen valamirevaló 
Moore-válogatásból sem: a „Lines written on hearing that 
the Austrians had entered Naples". Ezeket a Nápoly elfog-
lalásáról szerzett sorokat Thomas Moore 1821-ben írta, ami-
kor az osztrák csapatok ellenállás nélkül vonultak be a vá-
rosba. A verset felháborodás fűti, demokrata indulat hatja át. 
Ezekkel a szavakkal kezdődik : 

„— А у — down to the dust with them, slaves as they are . . ." 
(— Ó, porba velük, hiszen szolgák csak ők . . . ) 

— amit sajátságos átok követ: mivel a nápolyiak vissza-
hőköltek a szabadságharc lehetőségétől, nem érdemlik meg a 
szabadságot, tehát szívják csak a vérüket zsarnokok, seny-

6 Moore: i. m. 211. 
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vedjenek bilincsben. Ennek a gondolatnak a változatai vonul-
nak végig a versen; a kilencedik szakaszban Moore például 
a „férfiasság gyalázatáról" (disgrace upon manhood) beszél, 
amely azokra száll, akik „a szolgalét kárhozatát választják in-
kább, mint a halált" (prefer the slave's life of damnation to 
death)? Petőfinél, mint láttuk, a „szolgalét kárhozata" visz-
szafelé is kiterjeszthető, az ősök csontjaira, mivel azok (most, 
amikor végre fennáll a választás lehetősége a szabadság és a 
szolgaság között) méltatlannak érzik, hogy „szolgaföldben" 
nyugodjanak. 

Minden eddigi egyezésnél erősebb Moore-áthallás mutat-
kozik a „Talpra magyar . . ." harmadik versszakában. Pedig 
éppen ez az egyik „legpetőfisebb" része a versnek, ahol a ha-
zafias indulat szinte tetőfokára hág: „Sehonnai bitang ember 
/ Ki most, ha kell, halni nem mer . . ." De fölöttébb hasonló 
az ír melódiák egyik rövid versének a kezdete; igaz, jambikus 
lüktetéssel : 

„Oh where's the slave so lowly 
Condemned to chains unholy 
Who, could he burst 
His bonds at first, 
Would pine beneath them slowly?"8 

Amit formahűen talán így magyaríthatnánk : 

„Ó hol az alja szolga, 
Ki hogyha módja volna 
Széttörni ocsmány 
Láncát, ledobván, 
Alatta sorvadozna?" 

Persze ami ezután következik Petőfinél, s amit a rím is 
kiemel: „Kinek drágább rongy életei Mint a haza becsülete", 
szövegszerűen nem a fentebb idézett Moore-versből követ-
kezik, hanem Petőfinek abból a személyes meggyőződéséből, 
hogy ebben a helyzetben „a haza becsülete" forog kockán, 
hogy a függetlenség elszalasztása eljátszaná ezt a becsületet 

7 Uo. 208. 
8 Uo. 564. 
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(amit Moore konkrétan ki is mond a „Nápolyra írt sorok"-
ban). De változatlanul a türtéjoszi poétika szelleme lebeg a 
vers fölött, s ez sugallja a következő versszak érzékletes 
hasonlatát : 

„Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart. . ." 

Ennek a „lánc-kard" dichotómiának ha vannak is előzmé-
nyei Petőfinél, azok a „Nemzeti DaF'-ban alkalmazottól el-
térő jellegűek. Az 1846. szeptemberi keltezésű „A bilincs" 
például megeleveníti az anyagot; a börtönbe vetett szabadság-
hőshöz így szól a kezére záruló bilincs: „Ugye nem ismersz? 
a szabadság / Csatáiban kard voltam én . . ,",9 majd néhány 
sorral később: „Bilincset vertenek belőlem, / Belőlem, aki 
kard valék".10 Itt a kard és a bilincs viszonyát visszavezet-
hetjük, ha tetszik, az „ekéből fegyver" - „fegyverből eke" 
ősi toposzára, de másrészt már ez a fordulat is emlékeztet 
Moore-ra, aki a „Sorok . . . " harmadik verszakában így ítéli 
el a nápolyiak gyávaságát: „... let men of all lands / Laugh 
out, with a scorn that shall ring to the poles,! When each 
sword that the cowards let fall from their hands / Shall be 
forged into fetters to enter their souls!"11 Vagyis az ír költő 
felhívást intéz a világhoz, roppant, gúnyos kacagással néze 
„Ahogy minden kardból, amit a gyáva had kezéből kiejt / 
Lánc lesz verve, hogy lelkükbe hatoljon!".12 Ez a hasonlóság 
persze még lehet véletlen is, hiszen Petőfi bizonyíthatóan csak 
1847-től olvasott Moore-t, pontosabban Moore Byron-élet-
rajzát minden bizonnyal korábban is ismerte, de hogy mikor-
tól kezdte olvasni Moore verseit, azt lehetetlen megállapíta-
ni.13 De térjünk vissza a „Nemzeti DaP'-hoz. Azt itt sze-
replő kard —lánc ellentétpárnak egyeneselőzménye az„01asz-

9 Uo. 233. 
10Petőfi: i. m. I. 593. 
11 Uo. 594. 
12 Moore: i. m. 564. 
13 Petőfinek két Moore-kiadás volt a birtokában: az 1846-os The 
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ország", amit Petőfi 1848 januárjában írt, s ami ezekkel a 
szavakkal, ezzel az érzékletes képpel kezdődik : 

„Megunták végre a földöncsuszást, 
Egymásután mind talpon termenek, 
A sóhajokból égiháború 
Lett, s lánc helyett most kardok csörgenek . . ,"14 

Viszont ezt a négy sort olvasva lehetetlen vissza nem 
gondolnunk Moore már idézett „Sorai . . ."-га, ahol a vers 
azzal kezdődik, hogy a felháborodott költő a porba parancsol-
ja a gyáva olaszokat. Ezért aztán nem tudom elhessegetni 
magamtól azt a gondolatot, hogy Petőfi az „Olaszország"-
ban Moore-ral vitatkozik, őt helyesbíti, neki válaszol: 
„[lám:] megunták végre a földöncsuszást!" Ezt az érzésemet 
erősíti a „lánc helyett" fordulat, valamint a korábban idézett 
két sor (a „kard —lánc" kontextusban) a Moore-vers 
harmadik versszakából. Igen ám, de Moore kívülről nézi a 
nápolyiakat, Petőfi viszont belülről azonosul a rabnak minő-
sített nemzettel, saját nemzetével, ezért mondhatja versének 
— mármint a „Nemzeti Dal"-nak — egyik rákövetkező sorá-
ban: „Ide veled ősi kardunk!" (Az én kiemelésem — G. Gy.) 
Jóllehet ennek is van megfelelője az ír melódiákban: „Oh 
for the swords of former time! / Oh for the men who bore 
themI"15 A kard régen is, ma is a „szabadságért" küzdött és 
küzd, bár kétségtelen, hogy a szó értelmezése alaposan meg-
változott. 

A „Nemzeti Dal" ötödik szakasza a forradalmi tett katar-
tikus, mindent megtisztító hatását sugallja — le fogja ez mos-

poetical works of Thomas Moore. Complete in one volume. London (vö. 
Petőfi Sándor vegyes művei. Bp. 1956. 257.) és a H. M. Melford szer-
kesztette Lyrical beauties of Thomas Moore. Brunsvick 1845, amit 
1848-ban Aranynak ajándékozott (vö. Petőfi Sándor levelezése. Bp. 
1964. 524. és 585.). 

" Petőfi: i. m. II. 333. 
15 Moore: i. m. 242. 

7 и 89/4 
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ni a magyar névről mindazt a gyalázatot, „mit rákentek a 
századok". Az eddigiek után nem lesz meglepetés, hogy erre 
is találunk párhuzamot Thomas Moore-nál, jóllehet egy elé-
gikusabb, kevésbé mozgósító szándékú vagy hatású versében 
(The Irish Peasant to Her Mistress). Itt az ír paraszt beszél 
„kedveséhez", aki Moore jegyzete szerint „az ősi [katolikus] 
ír egyház" (the ancient church of Ireland)16 — de erős a 
gyanúm, hogy a független Írország szellemére gondol, s ami-
kor a kedves „vetélytársát" emlegeti, azon nem annyira az 
anglikán egyház, mint a „hivatalos" Angol-Írország érten-
dő. De az allegorikus alak értelmezésénél fontosabb, hogy 
mit mond ez az „ír paraszt" kedvesének: „They say too, 
so long thou hast worn those lingering chains; / That deep in 
your heart they have printed their servile stains-".1' Vagyis 
vannak, akik megrágalmazzák a kedvest, hogy „ama lánco-
kat olyan sokáig kellett viselned / hogy a szolgaság mély 
nyomokat hagyott szívedben". Moore szerint ez nincs így, 
mivel „no chain could that soul subdue- / Where shineth thy 
spirit, there liberty shineth too!". Más szóval a szolgaság, a 
gyalázat nyomai lemoshatok, a függetlenség szellemének 
sugarai erősebbek az elnyomás sötétségénél. 

Végül Petőfi hisz abban, hogy az utókor hálásan fog emlé-
kezni a szabadságért küzdők s érte elhulltak „szent neveire". 
A „Nemzeti Dal" záró versszaka már határozottan állítja, 
amit a „Forget not the field . . . " költője még csak kér az 
olvasótól — az emlékezés tiszteletadását. Moore-nak azon-
ban van egy másik verse, amelyben ő is túlmegy az óhajtá-
son, s tényként állítja a csatában elhullt hősök megbecsülé-
sét. A „Before the Battle" (Csata előtt) című versre gondo-
lok, ahol az elképzelt hősi halálra mitikus (és szinte kozmik us) 
ünnepélyességgel reagálnak a megmaradottak : 

16 Uo. 212. 
17 Uo. 213. 
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„Like the day-star in the wave 
Sinks a hero in his grave, 
'Midst the dew-fall of a nation's tears" 

és újra, a befejező sorokban: 

„ . . . oh! how bless'd that hero' s sleep, 
O'er whom a wondering world shall weep!",s 

Az utolsó két sort talán így fordíthatnánk magyarra : 

óh milyen áldott a hősnek az álma, 
Akit egy világ könnyez meg, csodálva!" 

Amiről óhatatlanul eszünkbe jut a jóslat, hogy: 

„És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket" 

A „világ" még a középkorba visszavetítve is költői túlzás 
Moore-nál; nagyon ritka volt az az eset, amikor a győztesek 
egyike-másika is megkönnyezte a legyőzöttek hősiességét. 
De ha meggondoljuk, Petőfi is realisztikusabb optimizmusá-
ban, amikor azt írja: „unokáink leborulnak", vagyis a sza-
badság táborának győzelmét nem keltezi a közeljövőre. 
Mindenesetre közös a remény, s az (idealista ?) elvárás mind-
két költőnél, hogy az utókor az igazi hősöket és mártírokat 
és nem a zsarnokokat, illetve azok hosszú életű kiszolgálóit 
fogja majd tisztelni és ünnepelni. 

A mondottakból talán kitetszik, hogy Thomas Moore köz-
vetlen és közvetett hatását Petőfi Sándor lírájára én főképp 
egy meghatározott periódusban, 1847 második felétől 1848 
márciusig igyekeztem feltárni, s bizonyítani szövegösszeve-
tésekkel. Nem volt ez a hatás kizárólagos még ezekben a hó-
napokban sem; egy olyan verset, mint a „Dicsőséges nagy-
urak . . ." az a Moore, aki magát a „tudatlan és dühös 

18 Uo. 211. 
18 Uo. 194. 
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sokaságtól" az ír melódiák előszavában élesen elhatárolta,19 

semmiképpen sem tudott volna megírni. Viszont a „Nemzeti 
Dal"-ból, amely a nemzeti egység jegyében a függetlenség 
kivívására buzdító költemény, elég jól kihalljuk Moore „sú-
gását". A régi nagy magyarokra gondolva szégyenkező, a 
múlt példaképeinek korszerű követésére buzdító Petőfi patrio-
tizmusát alighanem Thomas Moore is magáénak érezhette 
volna. 


