
Nevem, ha megújítanám, 
Haragudnék rám az apám . . . 

írta abban a versében, amelyben egyébként arról szól, büszke arra, hogy ő Petőfi egyetlen* 
öccse. Tudjuk viszont, hogy utóbb nemcsak a költő öccse vette fel Sándor híressé vált nevét,, 
hanem az apa is. Őt is ezen a néven temették már el. Az ifjúkori nagyon súlyos összeütközések 
után ez a körülmény, hogy a költő nemcsak az öreg szülők eltartója lett, hanem azok és az 
egész család Sándor fiúk dicsőségében is osztozkodott, jelentette a legnagyszerűbb megoldást 
Petőfi és a „Legszeretettebb atya" között. 

A névváltoztatás ügyének itteni említéséből azonban kunszentmiklósi vonatkozásban 
most csupán az a fontos, hogy itt még 1842—45-ben nyugodtan írhatták Sándort is Petrovits-
nak, mint ahogy első verse is még ezen a néven jelent meg. Az „Úr" titulus is megillette már 
a tanult, 20 esztendős ifjút. 

A fentebb elmondottakban annak a körülménynek, hogy Petőfit, még mint Petrovits. 
Sándort Kunszentmiklóson öt esetben székárendásnak is írták, egymagában véve csak érde
kesség-jellege van. Annál fontosabb azonban mindaz, amit egyébként a kunszentmiklósi bérlet 
lényéből és körülményeiből a most megismert okmányadatokból megtudhatunk. 

Búcsú Kunszentmiklóstól c. verséből és kunszentmiklósi barátaihoz 1845. júl. 24-én 
kelt leveléből tudjuk, hogy Petőfi ez év nyarán itt „felejthetetlen . . . időt" töltött. Ismerve 
azt, hogy Petőfinek Kunszentmiklóson egy jó barátja is élt, Bankos Károly, az életrajzok 
általában úgy szólnak e várossal való kapcsolatáról, hogy ide barátja hívására, látogatására 
jött. Inkább hihető, hogy a családi kapcsolat révén került Kunszentmiklósra nemcsak ekkor,, 
hanem már egy évvel ezelőtt is. 1844 júniusában itt írta Pusztán születtem . . . és Megy a juhász 
a szamáron . . . c. versét is. Ezek azt bizonyítják, hogy itteni tartózkodásai a népi vonatkozású 
témaválasztásra, a „népköltő" Petőfi kiformálására is nagy hatással voltak. Bizonyos, hogy 
Petőfi 1844. évi két nagy epikus művét, A helység kalapácsa c. „hőskölteményt" és a János 
vitézt sok népi motívumával nem Pest szülte, bár itt öntötte végleges formába, hanem a téma
gyűjtés főképp az 1844. évi hosszabb dunavecsei és kunszentmiklósi tartózkodások idejére 
esett. Itt hallhatott s valószínűleg elsősorban kitűnő elbeszélő képességű atyjától népi tárgyú 
történeteket. Itt fordultak elő olyan esetek, hogy pl. miközben László János bojtár a Kun
szentmiklóshoz tartozó bösztöri csárdában mulatozott, „a Számadása alatt levő Nyájjat a' 
Szabad Szállási Búzákra széjjel eresztette." A szétszéledt nyáj égy részét a szabadszállási 
lakosok „szabadon fogdosták és öldösték." Az eset akkor sem volt mindennapi, a szomszédos 
városok bírái foglalkoztak vele. 

Hogy a kunszentmiklósi „felejthetetlen" órák után három évvel Petőfi életének leg
keserűbb napjai is részben ehhez a városhoz fűződnek, a követjelölti bukás, arról itt mind
össze annyit említünk meg: a mészárszékből két és fél év múlva követi székbe emelkedni — 
ez még akkor itt elképzelhetetlen volt. 

Az újabban előkerült életrajzi adatok mindenesetre szilárdítják azt a fonalat, 
amelyre Petőfi alkotásainak csodálatos kristályait, családi-, táj- és népköltészete remekmű
veit felrakva, az életmű, életrajz és korismeret egységes szemléletében legnagyobb költőnket 
jobban megismerhetjük. 

Mezősi Károly 

Adalékok József Attila két verséhez 

József Attila Perc című verséről sokak által emlegetett, mindmáig kétségbe nem vont 
vélemény, hogy a költő a vers hangulatának megfelelően nagyszerűen párosította egymással 
a szonettformát és a magyaros verselést. Valóban, a kis költemény jól és könnyen ütemezhető, 
s így látszólag ennek az elterjedt véleménynek semmi sem mondhat ellent. Mégis kénytelen 
voltam arra a megállapításra jutni, hogy József Attilának ez a szonettje is, mint azt több 
másról Horváth István Károly állapította meg, átjátszható időmértékes ritmikára, méghozzá 
a költőre jellemző, a tiszta jambikus lejtést anapestusokkal variáló metrumra. Nézzük az 
első versszakot: 

V V — v — V  
Dalol a madársereg, 

V v — — — c/ -A-
hogy az erdő zeng belé, 

v u — u — v — 
maszatos parasztgyerek 
V v — v — v — 
inal a folyó felé. 
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Mint látjuk, minden sor egy gyorsan pergő anapestussal indít, hogy aztán szökellő jambu-
sokra váltson át; — s ez a ritmika tökéletesen megfelel a versszakot átjáró dinamikának. 
Állításunkat nem cáfolja az, hogy a szakaszban ún. két „hosszú a" is előfordul, mivel ez a 

v — u — — — v — —— 
megoldás gyakori ekkor József Attilánál (vö. de a harangszó messze hangzik . . . — Juhász 
Gyulához). Hasonló a ritmikája a verset lezáró két versszaknak is, ahol az élénk anapestusok 
és jambusok szintén elevenen fejezik ki az események száguldó lüktetését: 

A parasztgyerek hevül, 
u v u — 
a folyóparton ledül, 

u v — v — v — 
homokon gurul tovább, 

kavicsot fog, jó lapost, 
v v — v — u — 

a folyóba dobja most 

s fütyürészve áll odább. 
Állításunknak csak a második versszak mondhatna ellent, amelynek első és harmadik sora 
(A nap is süt melegen, ül. . . . nem is látni az egén . . . ) aligha ritmizálható a fentebbi séma 
alapján, hanem teljesen magyaros ütemű. Nézetünket mégsem cáfolja meg ez a két sor. Mert 
gondoljunk csak arra, hogy egyrészt az egész versnek ez az egyetlen egy szakasza, amelyben 
nem történik mozgás, s így a költő már a gyorsan pergő időmértékes és a lassúbb hangsúlyos 
verselés szembeállításával is hatásosan ellentétbe állíthatta egymással a mozgást és a moz-

V 
u v—u — u— U ÍJ 

dulatlanságot; másrészt a második versszak páratlan sorai (tüzesíti a leget, ül. . . . pici kes-
_ u 

kény felleget.) szintén átjátszhatok a már fentebb említett időmértékes sémára, úgyhogy a 
második versszak ritmikája mégsem szakad el teljesen a többi szakasz ritmikai fölépítésétől. 

Összefoglalva: József Attila.Perc című verse nem egyszerűen hangsúlyos formában 
íródott, hanem az egyes szakaszok hangulatának megfelelően bravúrosan variálja egymással 
a hangsúlyos és időmértékes formát, elsősorban az utóbbit juttatva túlsúlyra. 

* 
Köztudomású, hogy József Attila egy-egy képe számtalan versében visszatér, átalakul 

és fejlődik, amíg el nem ér a legmagasabb költői szintekig. így talán nem lesz hiába való 
rámutatnunk a költő legnagyobb szerelmes versének, az Ódának majdnem egy évtizeddel 
korábbi előzményére, amelyben a későbbi versnek megannyi kikristályosodott, hatalmas 
költői képe már csírájában megtalálható. Ez a vers József Attila ún. szürrealista korszakából 
való, 1925-ben írt Most fehér a tüz c. költemény. 

Az Ódának és ennek a rövid kis versnek egyik legszembetűnőbb hasonlósága a rokon 
fölépítésben rejlik. Ahogy az Óda ditirambikus szárnyalású, meglehetősen kötetlen ritmikájú 
sodrása a Mellékdal gyengéd hangú kis énekében oldódik fel, úgy vált át a Most fehér a tűz 
szenvedélyes, bizarr szürrealista képekben tobzódó szabadversáradása is a verset lezáró ezen, 
szomorúságában is meghitt dalszerű sorokra: 

Énekelj, tiszta szomorúság, 
lefekszem itt, a hold a fejem alja, 
Énekelj, tiszta szomorúság, 
lefekszem itt, a hold a fejem alja. 

Hasonló bizonyos vonatkozásban a két vers indítása is. Amiként az Óda egy alkonyi 
képpel veszi kezdetét, úgy indul a Most fehér a tüz is az alkonyra utaló e sorokkal: „Vigasz
taljátok a szenvedő alkonyokat, közéjük való | kedvesem is, | szomorú lángjaival zokogva 
kergetődzik". 

Több költői részletkép is az Ódát idézi: „Olyan ártatlan (ti. Ria, a kedves,) mint a 
kavicsok fehér homlokai." ~ „homlokod fényét | villantja minden levél." ül. „im újra látom, 
hogy fakad | a kerek fehér köveken, | fogaidon a tündér nevetés." 
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Vagy: „Előttem szalad, megcsókoltam s az idő nagy néma-1 sággal elsüllyed körülöt
tünk, | de üres kezemmel hiába kapkodok utána | a fájdalom vakitó felületén." ~ „Ki mint 
vízesés önnön robajától, | elválsz tőlem és halkan futsz tova, | mig én, életem csúcsai közt, 
a távol | közelében, zengem, sikoltom, | verődve földön és égbolton, | hogy szeretlek, te édes 
mostoha I" 

Egy másik hasonló hely: „nincsen szavunk, amit kimondhatnánk" ~ „Mint alvadt 
vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét d a d o g . . . " 

A párhuzamos képek számát még tovább szaporíthatnók, de minthogy a vizsgálat alá 
vett versnek már csaknem valamennyi sorát közöltük, így is joggal szűrhetjük le azt a vég
következtetést, hogy az 1925-ben írt Most fehér a tüz c. József Attila-vers — szürrealista jel
lege, helyenként erőtlen költői megfogalmazása ellenére is — csírájában a mintegy kilenc 
évvel később, 1933-ban írt Óda költői előzményének tekinthető. 

Havas László 

Kosztolányi Dezső egy elfelejtett verse 

Kosztolányi hírlapírói munkásságának kutatása közben a költő egy elfelejtett versére 
bukkantam, mely sem a költő életében kiadott verskötetekben nem szerepel, sem Paku Imre 
összegyűjtésébe (K. D.: Szeptemberi áhítat, Kiadatlan költemények, Révai, 1939), sem 
pedig a Vargha Balázs gondozásában készült gyűjteménybe (K- D. összegyűjtött versei, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962) nincs felvéve. 

A vers tulajdonképpen sanzon-szöveg, mely A kalap címmel a Színházi Élet 1918. évi 
augusztus 11—18. kelettel ellátott 32. számának 6. oldalán jelent meg a következő megjegy
zéssel: Szövegét írta Kosztolányi Dezső. Zenéjét szerezte Ötvös Adorján. A Fasor kabaréban 
énekli Szőllősi Rózsi. 

A Színházi Élet következő, 33. száma a sanzon zenéjének kottáját is hozza. 
A vers szövege: 

A kalap 
Egy kalapról szól ez az ének 
S e pár együgyű fura rím 
Figyeljenek reá szelíden 
Ó hölgyeim és uraim. 
Gazdája csákót tett fejére 
De ő a fogason maradt 
Az előszoba fogasán volt 
Ez a kalap, 
Egy szürke, fess civilkalap. 

Azóta várt, várt az urára 
Unalmas volt az élete 
Bélése csöndesen kifeslett 
Szélét fehér por lepte be 
Bizony megvénült és megőszült 
Olyan volt, mint egy lomha agg, 
Hogy bóbiskolt a bús homályban 
A vén kalap, 
A vén és elzüllött kalap. 

Egy légy repült reája néha, 
De mindjárt tovább ballagott, 
Majd egy dühös moly hullt beléje 
S rágcsálta a rongy szalagot. 
Egy szúnyog jött s azt mondta: zizü, 
Zizü, bölcsen ezt mondta csak, 
S várt ősszel, nyáron, és tavasszal 
A jó kalap, 
A jó és hűséges kalap. 
Később édes lakást vett benne 
Egy önző és mogorva pók, 
S ekkor kitörtek a szívéből 
Keserű, fájó, furcsa szók. 
Mi lett belőlem boldog isten, 
A sors haragja hová csap? 
Voltam civilfej kordnája 
Én bús kalap, 
Koldus és gyászoló kalap. 

Múlt éjjel a gazdája távol 
Tűzben, viharban elesett. 
A kalap szíve összedermedt 
S sírdogált is egy keveset. 
Aztán egy szél a földre lökte 
Holdfényben égtek a falak 
így halt meg az előszobában 
Szegény kalap, 
Szegény, szegény, szegény kalap. 

Hitel Dénes 
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