
hivatalos cenzúrával, mégis még „legbotrányosabbnak" ítélt versei is eljuthattak — ha nem a 
sajtóban, úgy kéziratos formában — az olvasókhoz. Sevcsenkót viszont ereje teljében politikai 
fogolyként erőszakkal besorolták katonának és száműzték, megtiltva neki, hogy akár tollat, 
akár ecsetet kezébe vegyen. Petőfi szintén volt katona. A különbség az, hogy ő önként vállalta 
a katonai szolgálatot, Sevcsenko viszont úgy került a katonaság kötelékébe, ahogy államellenes 
bűnözőket száműznek kényszermunkára. Már felnőtt ember, ismert költő volt, mikor I. Miklós 
aláírta ítéletét. A sivatag égető forróságába hajszoltan hosszú időre elveszítette minden kap
csolatát szülőföldjével, a szívének kedves emberekkel, barátokkal, intellektuális éhség kínozta, 
szellemi egyedüllét gyötörte. Szenvedésekkel teli élete egész költészetét szomorú árnyékba 
borította. Múzsáját nyugodtan nevezhetjük a „bosszú és bánat múzsájának". Egész költészete 
jóval fájdalmasabb, sőt tragikusabb, mint Petőfié. Nála alig találunk humoros verseket, melyek
ben bővelkedik a Vándorélet, Szomjas ember tűnődése, Csokonai és sok más vidám költemény 
szerzőjének munkássága. Sevcsenko szatírája is maróbb, kegyetlenebb, mint magyar költő
társáé. Petőfivel ellentétben „kobzos" hangszerének húrjain jóformán sohasem csendül fel az 
ifjúi gondtalanság, öröm, nevetés — az ukrán jobbágynak nem adatott meg megismerni az 
ifjúság felhőtlen boldogságát. Petőfinél később, már érett férfiként kezdett írni, bár első műveik 
dátuma között alig van eltérés (A megrontott — 1837, Búcsúzás— 1838). Míg azonban Petőfi 
első verse még meglehetősen gyermeteg, ügyetlen alkotás, melyet iskoláinak befejezése ihletett, 
addig Sevcsenko „teljes fegyverzetben", kialakult, utanozhatatlanul egyéni stílusú mesterként 
lépett az irodalomba. 

Művészetük igazi „virágkora" mindkettőjüknél a 40-es évek közepére esett. Sevcsenko 
sokat emlegetett „három éve" időben majdnem egybeesik Petőfi költészetének legterméke
nyebb időszakával. És még azután is, hogy a cári tollvonás a csaknem biztos halálba küldte 
szavak és színek ukrán művészét, módját ejtette, hogy írjon és fessen, és életének eme legke
servesebb napjaiban is volt elég ereje, kiemelkedő alkotások létrehozására, melyek terjedel
mileg is jelentős helyet foglalnak el életművében, azzal együtt pedig, amit a szabadulása utáni 
években, élete utolsó szakaszában írt, több mint felét teszik ki költői örökségének. 

Petőfi utolsó versét valamikor 1849. július 6. és 17. között vetette papírra, körülbelül azok
ban a napokban, mikor a Kosz-Arala foglya titkon „foszladozó kis könyvecskéjébe" rótta az 
Együtt nőttünk fel valaha . . . című költeményének megrázóan szép sorait. Július 31-én Petőfi 
elesett Segesvár alatt. Egy olyan ember fegyvere oltotta ki életét, akit a Sevcsenkót sivatagba 
hajszoló zsarnok cári-zsandár parancsa öltöztetett mundérba. Véletlen ez? Nem, történelmi 
törvényszerűség, melynek okai ugyanúgy megmagyarázhatók, mint a két forradalmár költő 
verssorainak és gondolatainak összhangja. 

Kira Sahova 
(Kijev) 

Petőfi és a cári cenzűra 

Petőfi érdeme, hogy szerte a világon felkeltette az érdeklődést a magyar nép, művelődése és 
irodalma iránt. A nagy magyar költő lelkes hódolója és népszerűsítője Jan Neruda ezt a gondo
latot úgy fejezte ki, hogy „Petőfi az a gyémántkapocs, amellyel a magyar irodalom a világ
irodalomhoz kapcsolódott. A szép, tüzes magyar nemzetnek nincs nála nagyobb fia . . . Ha 
semmit sem tudnánk erről a nemzetről, csak Petőfi verseit ismernők, egyúttal a nemzet leg
finomabb idegeit tapintanék."1 

A kiváló cseh költő e kijelentését teljes mértékben igazolja Petőfi műveinek elterjedése 
Oroszországban. A magyar irodalom Petőfi révén honosodott meg az orosz köztudatban, az 
olvasók az ő műveinek prizmáján keresztül ismerték meg a magyar nép lelkületét. S mintha 
Neruda gondolatát futtatná tovább, Petőfi orosz népszerűsítőinek egyike 1783-ban azt írta, 
hogy „semmiféle tudós értekezések vagy többkötetes regények nem ismertetik meg az olva
sót olyan jól a magyar nép életével, az ország jellegével, társadalmi viszonyaival, mint a 
költő tömör és mesterkéletlen művei".2 

Oroszországban és a Szovjetunióban a társadalmi és kulturális élet számos kiváló személyi
sége foglalkozott Petőfi műveinek a népszerűsítésével. A XIX. században közöttük voltak 
Csernisevszkij fegyvertársai, a Szovremennyik munkatársai: M. L. Mihajlov, A. N. Plescsejev, az 
ismert demokrata költő A. K. Seller-Mihajlov, a kiváló ukrán forradalmi demokrata P. A. 
Hrabovszkij, a szovjet időkben pedig A. V. Lunacsarszkij, Sz. J. Marsak, B. L. Paszternák, 
N. Sz. Tyihonov, L. N. Martinov és mások. 

1 KOVÁCS Endre: Petőfi és Neruda. It 1950. 89-90. 
s A. K. MHxaßjioB. CoiHHeHHH. T. I. Cn6. 1873. crp. 2. 



A nagy magyar költő műveinek oroszországi útjával nem egy ízben foglalkoztak már az 
irodalomban. Az első tanulmány még a múlt század végén jelent meg és ennek a szerzője Szabó 
Endre, a magyar—orosz kulturális kapcsolatok ismert személyisége, aki maga is elősegítette, 
hogy az orosz olvasó megismerkedjen Petőfivel, ő nagy megelégedéssel állapította meg a költő 
népszerűségét a „rendkívül művelt orosz olvasóközönség" körében és azt, hogy műveire 
Oroszország írói is felfigyeltek. A szerző felveti a kérdést a hatóságok Petőfivel szembeni maga
tartásáról is. Csodálkozását fejezi ki, hogy a cenzúra nem akadályozta meg művei terjesztését, 
s ezt a cári önkényuralom ezen apparátusának szeszélyeivel és hóbortjaival próbálja meg
magyarázni. „Minden cenzúra szeszélyes és hóbortos — írja Szabó. — Leghóbortosabb pedig 
az orosz cenzúra."3 

Ezt a kérdést, amely kétségkívül figyelemre tarthat számot nem tanulmányozták kellőképp 
a kutatók, s lényegében csak egy cikk érinti.4 

Petőfi oroszországi útjának sajátos vonása, hogy a bürokratikus államapparátus képviselői 
hamarabb ismerték a költő nevét, mint az olvasók. 1849 februárjában—márciusában, még 
amikor Petőfi élt, a kijevi, a podolszki és a volinyi kormányzó hivatal köröztette őt és a magyar 
forradalom több más aktív személyiségét, „nehogy elrejtőzhessenek e vidéken". A körözőlevél 
tartalmazta a „lázadó", a „volt költő" — „Pőtefy" személyleírását is.5 Ez fordítása annak a 
német nyelvű szövegnek, amelyet az osztrák hatóságok Pest bevétele után adtak ki és Petőfi 
ironikus feljegyzését váltotta ki.6 

A következő évben, 1850-ben a külügyi cenzúra bizottságának szervei felhívták a figyelmet 
arra a kötetre, amely a költő verseinek Kertbeny által készített és 1849-ben Frankfurtban ki
adott német fordítását tartalmazta.7 A kötetben a forradalom előtt írt művek jelentek meg, 
s ezzel magyarázható, hogy a cári cenzúra nem tiltotta be, csupán a könyv egyes részeinek tör
lését tartotta szükségesnek.8 Ez a döntés az előszóra vonatkozott, amely részletesen leírta a 
forradalmár költő életútját és munkásságát, valamint három versre. Ez a vallásellenes Legenda, 
a Három szív története c. vers második és harmadik része, valamint az Egy gondotat bánt engemet, 
amely mint ismeretes, a költő műveinek 1847. évi kiadásában csakis amagyar cenzúra figyelmet
lensége folytán jelent meg. Különben az inkriminált helyeket úgy távolították el, hogy a 
szöveget tussal áthúzták vagy a lapokat vágták ki. Jerney János ismert magyar utazó 1844-
ben Odesszában ismerkedett meg ezzel a jelenséggel, amelyet ő ironikusan „a cenzúra áldásá
nak" nevez. A kávéházban folyóiratokat és újságokat böngészve lett erre figyelmes és megjegy
zi: „néhol kivágásokat is észre lehetett venni, amiről később felvilágosítottak, hogy ez a 
cenzúra műve . . . Amely külföldi műben valami nem kedvező cikk fordul elő . . . azok kimetszé-
sével vagy bemázolásával adatnak a megrendelő kezébe, minthogy a könyvekhez csak azok 
átvizsgálása után juthatni."9 

1857 végén a cenzúra felhívta a figyelmet Petőfi verseinek újabb német kiadására, amelyet 
ugyancsak Kertbeny rendezett sajtó alá F. Bodenstedt közreműködésével.10 De la Croa, a 
derpti (Tartu) cenzor e könyvre írt 1857. december 26-i orosz nyelvű jelentését idézzük: 
„Petőfi magyar költő verseinek Kertbeny, magyar irodalomtörténész által kiadott szóban 
forgó német fordítása tartalmazza ez utóbbi verseit, amelyek 1847-tel bezárólag keletkeztek, 
úgyszintén Bodenstedt előszavát, a költő életrajzát és a magyar irodalom karcolatát Kertbeny 
tollából, s végül két verset, melyet Arnim Bettina és Thalés Bemard Petőfi emlékének szen
teltek.11 Petőfi, miután Magyarország legnépszerűbb költője lett, tevékenyen részt vett a magyar 
szabadságharcban, Bem szárnysegédje lett és nyomtalanul eltűnt a Segesvár környéki csata 
után 1849. július 31-én. A magyar felszabadító harc idején írt művei nagyban ihlették a magya
rok szabadságvágyát, s bizonyára tűrhetetlenek lettek volna a cenzúra szabályzata szempont
jából, de az említett gyűjtemény tüzetes átnézése során ilyenek nem találtattak benne, s csu
pán két vers keltette fel a cenzúra figyelmét, mégpedig: 

3 SZABÓ Endre: Petőfi az oroszoknál. Petőfi Album. Bp. 1898. 247 — 248. 
4 ZÖLDHELYI Zsuzsa: Petőfi versei a Oyelo c. orosz demokratikus folyóiratban. I t 1950. 3. sz. 72 — 77. 

Kibővített orosz változata: Studia Slavica 1957. 349 — 361.: Lásd még: Petőfi chez les Russes. (XlX-éme siécle) 
FK 1959. 6 1 - 7 0 . 

* UeHTpajibHbift rocvflapcTBeHHbifi HcropmiecKHií ApxHB yCCP. KneB. OOHA 142, oriHCb 779, ep,. xp . 24. 
6 Petőfi összes Művei. V. köt. 182—183. 
7 A. Petoefy Dichtungen. Aus dem Ungarischen von K- M. KERTBENY. Frankfurt a. M. 1849. 
8 Aji4>aBHTHbiíí cnHXOK KHHraM, no3BOJieHHbiM HHocTpaHHyK) ueH3ypyK), c HCKJuoHeHHeM pa3Hbix MecT jyin 

nyöjiHKH. Hmm. 1850 ro«. Töröltettek a könyv következő oldalai: I—XVIII. , 276 — 278., 336., 373 — 374. 
9 Jerney János. Keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett. 1844 és 1845. II . köt. Pest 

1851. 20. 
10 A. Petőfi. Dichtungen. Aus dem Ungarischen von K. M. KERTBENY. Mit einen Vorwort von F. Bo

denstedt. Leipzig 1858. 
11 Arnim von Bettina (1785 — 1859) kiváló német írónő, aki 1850-ben Petőfi tiszteletére himnuszt írt 

„Petőfi dem Sonnengott" címmel; Thalés Bemard (1821 — 1873) 1857-ben verset írt ,,Au Poéte Hongroise 
Alexandre Petőfi" címmel. 

94 



A 347. és a 348. oldalon levő Nur ein Gedanke [Egy gondolat bánt engemet], valamint a 457. és 
458. oldalon levő Die Kette (A bilincs) c. vers. 

Ezért úgy vélem, hogy a szóban forgó Petőfi-versek fordítása a 347. és a 348., a 457. és a 478. 
oldal kivételével közre engedhető. De la Croa, derpti cenzor. Derpt, 1857, december 26."12 

Fennmaradt I. M. Litvinov cenzor 1861. december 13-i jelentése Charles Louis Chassin 
(1833—1901), francia történésznek és publicistának a A magyar forradalom költője — Petőfi 
Sándor c , az előző évben Párizsban megjelent könyvére.13 A szerző, aki később az Otyecseszt-
vennyije Zapiszki tudósítója lett, már abban az időben kapcsolatban állt az orosz forradalmi 
emigráció köreivel, közte N. I. Szazonovval, aki még a Petőfi-kötet megjelenése előtt Párizs
ból írt s a Nase Vremja c. lapban Feotopola aláírással közzétett levélben 1860 szeptemberében 
tudatta az olvasókkal, hogy az említett könyv nemsokára napvilágot lát, s futólagosan ele
mezte a kiadványt.14 

Litvinov cenzor nem ellenezte Chassin könyvének terjesztését, mert „a magyar költő ver
seit és az 1848—1849-es évek történetét a külügyi cenzúra engedélyezte német nyelven", 
vagyis az 1849-es és 1857-es kiadásokra hivatkozott. A cenzort mégis aggasztotta, hogy „a 
költő életrajzát a szerző az 1848— 1849-es magyar forradalom leírásával egészíti ki", és java
solta, hogy „a Bizottság belátása szerint" töröljék a könyv néhány oldalát".15 Törölni kellett 
a 195. oldal szövegét, amely az 1849. évi tavaszi nemzetközi helyzet jellemzését tartalmazta, 
valamint néhány forradalmi verset (Föltámadott a tenger, A királyok ellen, Föl a szent háborúra, 
Az erdélyi hadsereg, Bordal), amelyeket 1917-ig nem is fordítottak le orosz nyelvre. Igaz, a 
Bizottság enyhébb döntést hozott: csupán négy verset tiltott be (a Föltámadott a tenger c. 
verset engedélyezte), s ez a döntés valamelyest tükrözte a cenzúra korlátozásainak enyhü
lését. 

Chassin könyve és Kertbeny—Bodenstedt gyűjteménye kútforrásul szolgált az egyik első 
s a XIX. században talán legjobb orosz Petőfi-tanulmány megírásához. A cikk Sz. P.-ov alá
írással16 1861-ben jelent meg a Russzkoje Szlovo c. folyóiratban, amely aSzovremennyikkel együtt 
az első forradalmi szituáció éveiben az ország haladó erőinek fontos sajtószerve volt. Témánk 
szempontjából ez a cikk figyelemre méltó, mert szerzője Sz. N. Palauzov (1818—1872) menesz
tett cenzor volt, aki még az 50-es évek végén több művet írt Magyarország, Bulgária, Románia 
történetéről; méghozzá egyes műveit kedvezően értékelte Dobroljubov.17 Mint cenzor, első 
ízben 1859-ben vétett, amikor engedélyezte A. F. Piszemszkij Szugybina (Sors) c. jobbágyelle
nes drámájának a kiadását,18 1860-ban pedig menesztették, mert engedélyezte I. I. Lazsecsnyi-
kov Opricsnik c. színművének a nyomtatását a Russzkoje Szlovóban. Ez az eset széles körű 
visszhangot keltett a közvéleményben Hercen révén, aki külön cikket szentelt a Kolokolban 
ennek az ügynek. Ebben vádolta A. M. Korfot, a cenzúraügyi minisztert, Palauzov elbocsátá
sáért, aki, úgymond, engedélyezte „a megrovó cikket Iván Vasziljevics [Rettegett Iván] 
udvarának rendőri testületéről".19 

A cári cenzúra magatartását jól ismerő Sz. Palauzov a forradalmi demokrata folyóiratban 
megjelent cikkében felhívta az olvasók figyelmét a nagy magyar költő tevékenységének a volt 
hivatala szempontjából kényes mozzanataira. A költő munkásságát elemezve, Palauzov hang
súlyozza, hogy Petőfi 1848— 1849-ben érte el költészetének tetőfokát, amikor „Magyarország 
végtől végig felkelt, hogy kiharcolja szabadságát", s ekkor Petőfi ama társadalom jogainak 
lelkes szószólója lett, amelyhez származásánál fogva tartozott. Palauzov, aki bizonyára 
ismerte volt hivatalnoktársai véleményét az Egy gondolat bánt engemet c. versről, ismertette azt 
az olvasóval. A prózai fordítás e cikkben a vers egyetlen orosz tolmácsolása volt egészen 1914-ig.20 

Igaz, ebből hiányzik a költemény fontos gondolata a lírai hős ama készségéről, hogy más népek
kel együtt harcoljon a világszabadságért, de még e változatban is elképzelést nyertek az olvasók 
a kiváló forradalmi versről. 

12 UeHTpajibHbifi rocyflapcTBeHHbiíí McropimecKiift ApxHB. Jl . OOHJ; 779, orwcb 4, ep,. xp. 146 rt. 165. 
(Továbbá: LTTMA) 

18 Ch. L. CHASSIN: Le Poéte la Revolution Alexandre Petöefi. Bruxell — Paris 1860. 
14 „Mivel Magyarország és a magyar kérdés nálunk igen népszerű — írta Szazonov —, csupán futólag emlí

tem meg itt azt a könyvet, amely a napokban jelenik meg. A mű korrektúralapjait Charles Louis Chassin úr, 
maga a szerző ju t ta t t a el nekem. E könyv címe a következő: Petőfi Sándor, a magyar felkelés költője. Sajná
lom, hogy időhiány miatt nem írhatom le részletesen Petőfi Sándor életrajzát és jelentőségét a magyar felkelés
ben. Petőfi Sándor maga mondta, hogy hazája és kora költőinek vezére volt. Kinevezték őt Bem szárnysegéd
jévé, s vele együtt harcolt az erdélyi kampányban. Petőfi nyomtalanul tűn t el 1849. július végén a segesvári 

16 UTHÁ. <3>OHH, 779, onHCb 4, e«. xp. 161, JI. 394. 
" C , [najiay3]0B. AjieKcaHflp neTecfjH — BeHrepcKHÜno9T.«PyccKoecjioBo», 1861. NQ 3. OTACH HHOCTpaHHa« 

jiHTepaTypa, crp. 1 —20. 
17 Sz. N. Palauzov főbb műveinek és a róla szóló cikkeknek jegyzékét lásd: «HCTOPHH HCTopiwecKoií HayKH 

B CCCP.» JlooKTHßpbCKHfi nepHOfl. BHÖJiHorpacJjHH. M., 1965. crp. 556. 
18 A. B. HHKHTHH. ^HeBHHK. T. I I . M., 1955. crp. 100, 557. 
19 A. H. TepLieH, CoöpaHHe commemiií B TpHímaTH TOAiax. T. XIV. M., 1958. CTp. 266, 531. 
20 Lásd A. F. Kors fordítását: «BoeroHHbifi cBopHHK». M., 1914. crp. 371—372. 



A 70-es években, miután a Szovremennyiket és a Russzkoje Szlovót betiltották, a cenzúrázott 
sajtóban a Gyelo folytatta a forradalmi propaganda ügyét. E folyóirat lapjain a 70—80-as 
években mintegy 100 Petőfi-vers jelent meg. A legtöbb fordítás A. K. Seller-Mihajlov demokra
ta költő tollából ered, aki 1866— 1877-ben a folyóirat külföldi rovatának vezetője volt.21 

De már az első versfordításokat, melyeket Petőfi életrajza vezetett be, ellenezte a cenzúra. 
1872. augusztus 7-én a pétervári cenzúrabizottság ülésén meghallgatták P. G. Szvatkovszkij 
cenzor beszámolóját, aki követelte, hogy tiltsák be a költőről szóló cikket és néhány versét. 
A cenzor rámutatott, hogy „az életrajz mint a népnek és a nép jogainak tollal és karddal küzdő 
harcosát mutatja be a költőt. Ennek következtében a versek, melyeket a cikkíró az efféle de
mokrata ténykedés dicsőítésével világít meg, egészen más jelleget nyernek, mint önállóan. Ezt 
a gondolatot a fordító és maga az életrajz is kifejezésre juttatja.22 A cenzor követelte, hogy poli
tikai tendenciájáért tiltsák be A rab, a Mért vagyok én még a világon? c. verset, a Világosságot 
és úgyszintén mint erkölcstelent a Panyó Pannit. A Bizottság döntése így hangzott: „A költő 
életrajzát mint a forradalmi tevékenység dicsőítését, verseit mint tendenciózusokat nem lehet 
leközölni."23 

Ezt a döntést N. Sulgin (G. J. Blagoszvesztlovval együtt ő szerkesztette a folyóiratot) meg
fellebbezte, s egyben követelte, hogy váltsák le a folyóirathoz beosztott P. G. Szvatkovszkijt, 
aki ugyanabban az évben azzal tűnt ki, hogy feljelentést tett N. A. Nyekraszov Otyecsesztvennije 
Zapiszki c. folyóirata ellen,24 később pedig betiltotta A. P. Csehov egyes műveit.25 

A sajtóügyi főhivatalnak címzett 1872. szeptember 1-én kelt hivatalos felterjesztésében 
N. Sulgin rámutatott, hogy „a cenzor vagy helytelenül értelmezte e versek tartalmát, vagy 
pedig szántszándékkal értelmezte másképp, amit viszont nem szabad tennie már maga a 
cenzúraszabályzat értelmében sem".26 A szerkesztő határozottan elvetette a Panyó Panni c. 
vers erkölcstelenné nyilvánítását, helyesen mutatva rá, hogy abban „kifejezésre jut a mély 
szánalom a züllött nő iránt azért, mert az nem haladhatott rendes úton". E gondolatát fut
tatva tovább, Sulgin hangsúlyozza, hogy „a cenzor szempontjából, aki képes így értelmezni egy 
irodalmi művet, Alekszej Tolsztoj gróf Gresnica [Bűnös nő] versét szintén erkölcstelennek kel
lene minősíteni, ugyanakkor e művet és számos hozzá hasonló verset megjelentettek, és senki 
sem támadja azokat". 

A szerkesztő tagadta A rab politikai tendenciáját, amelyben szavai szerint „még a legcse
kélyebb célzás sincs arra a személyre, akit a kormány üldöz, csupán leírja egy fogoly helyzetét, 
aki a hazáért vívott harcban került az ellenség kezébe". A Mért vagyok én még a világon? c. 
versre vonatkozóan Sulgin azt bizonygatta, hogy ez Byron hatását tükrözi, „kinek a művei 
régóta ismertek az orosz olvasóközönség előtt kiváló költőink fordításában".27 

Válaszul e felterjesztésre A. G. Petrov, a pétervári Bizottság elnöke, aki jól ismert az iro
dalomban Nyekraszov cenzúra ügyeiből kifolyólag,28 kifejtette a főhivatal előtt eme döntés 
indítékait. 

„Petőfi — írta — ismert magyar költő, aki részt vett az Ausztria elleni harcban Magyar
ország szabadságáért. A verseket bevezető életrajzban munkásságának épp ezt az oldalát 
dicsőítik, vagyis a harcot a nép jogaiért és a törvényes hatóságok elnyomása ellen." A továb
biakban megindokolja a Sulgin által felvetett kérdést a Panyó Panni erkölcstelenségéről és a 
többi három vers politikai irányzatáról. A cenzornak nem tetszett, hogy a költő „a jónak örö
kös bukását s a rossznak örök diadalmát látta a földön" (Mért vagyok én még a világon?), a 
másik műben pedig „felteszi a kérdést, eljön-e az általános boldogság kora" (Világosságot!).29 

Sulgin fellebbezése azonban nem volt hatástalan: a főhivatal engedélyezte a Rab és a Világos
ságot! c. versek megjelentetését a folyóiratban, igaz, egyes sorokat törölve.30 A szerkesztőnek 
azt is sikerült elérnie, hogy leváltsák a cenzort, mert Szvatkovszkij helyett a továbbiakban 
A. N. Juferov számolt be a folyóirat ügyeiről a bizottság ülésein.31 A Petőfi-versek fordításaiba 
azonban ő is belekötött. A bizottság 1873. január 17-i üléséről szóló jegyzőkönyv idézi „Jufe-
rovnak, a különleges ügyekkel megbízott hivatalnoknak a beszámolóját a Mért zártátok el 
utamat? c. versről, amely Petőfi, az ismert magyar hazafi tollából ered". Ez a'vers „a cenzúra vé
leménye szerint nem engedélyezhető, mert egy rab elpanaszolja benne, hogy olyan helyzetbe 

21 Róla lásd: «riosTbi-AeMOKpaTbi 70—80-x roflOB. M., 1968. CTp. 374—374. 
22 ZÖLDHELYI Zsuzsa: Petőfi versei . . . 72 — 77. A szöveg egyes részeit helyesbítve közöljük a levéltári 

okmány szerint. LjrHA. <t>OHfl 777, onncb 2, efl. xp. 76, H. I I I . a. 66. 23 Lm. 
24 A. M. rapnaBH. HenpocoB B 6opb6e c íjapcKoö i;eH3ypofí. «yyeHbie 3anHCKH Ka/iHHHHrpaACKoro roc. 

neflHHCTHTyTa». 1966. Bbin. 13. CTp. 250. 
25 C. JL Hen3AaHHan CKa3Ka A. n . MexoBa «KpacHbiö apxHB». M., 1925. CTp. 237—239. 
28 LLTHA. OOHA 776, orrncb 3, ej*, xp. 398, n. 328. 27 Lm. 
28 A. M. TapnaBH. yKa3. COM. CTp. 77—80, 89, 118 — 120, 280—286 H AP-
29 LITHA. OOHA 776, orrncb 3, eA. xp. 398, a, 338—334. 
s0«flejio». 1872. JVs 11, crp. 313—316. 
» E. MaKCHMOB. H3 npouinoro pyccKH« wypHajiHCTHKH. JL, 1930. CTp. 281, 284, 286, 288, 293 — 295. 
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került, amelyben lehetetlen harcra kelni az elnyomott nép jogaiért".32 Augusztus 8-án Juferov 
követelte, hogy tiltsák be A bilincs c. verset, melynek hőse „kérlelhetetlen harcot vív a hazug
ság, a rossz ellen, a mesterkélt bálványképek ellen", és úgy tartja, hogy „inkább meghal a 
korbács alatt, de szabadon, minthogy rab legyen". A. Juferov véleménye: „ez a vers forra
dalmi jellegű és a büntettek beszámíthatatlanságának eszméjét hirdeti", ezért úgy vélte, hogy 
az „nyomtatásra nem megfelelő".33 A bizottság mindkét esetben egyetértett a cenzor véle
ményével. 

Ám a műfordító e döntések után sem tette le a fegyvert. Elérte, hogy a cenzúrát mellőzve 
engedélyezzék műveinek kiadását, mely gyűjteményben a nagy magyar költő több mint 70 
versfordítását adta közre, köztük a folyóiratban betiltott versek csaknem mindegyikét.34 

A folyóiratban és a cenzúrázatlan kiadásban megjelent versfordítások összehasonlítása 
során eltéréseket észlelünk a szövegben. Például A rab c. vers első sora a folyóiratban így 
hangzik: „Érted harcoltam, hazám", a gyűjteményben viszont a „hazám" szót „szabadság" 
szóval cserélték fel, ami megfelel az eredetinek („Te éretted harcolék, szabadság"). 

A szövegek összevetése kimutatja, hogy a folyóirati változatokban a cenzúra több helyet 
törölt, amit levéltári anyagok nem említenek (vagy esetleg nem észleltünk). Törölt sorokkal 
(egy vagy néhány sor hiányával) nyomtatták ki a folyóiratban A koldus sírja, a Magyar vagyok, 
az Újonnan visszajött a régi baj, a Ha az isten, A vén zászlótartó c. verseket. Többnyire azokat a 
helyeket törölték, amelyekben az olvasók célzásokat fedeztek fel az oroszországi viszonyokra. 

így például a Magyar vagyok c. versből kihagyták azt a versszakot, melyben arról van szó, 
hogy „Itt minálunk nem is hajnallik még, Holott máshol már a nap úgy ragyog".35 A koldus sírja 
c. versből kihagyták azokat a sorokat, melyekben a hős harcáról van szó „az uraknak birtoka 
s jogáért, kik őt később éhen halni hagyták".36 A vén zászlótartóból törölték azt a versszakot, 
melyben a«költő elmondja, hogy az öreg katona „Annyi földet sem mondhat övének, Melyben 
egykor koporsója fér meg".37 

Seller-Mihajlov gyűjteményes művei közé iktatta a cenzúra által betiltott Petőfi-méltatást, 
amely az első kötet előszavában jelent meg, mellesleg, a cikk egyes mondatai szerepeltek a 
cenzori jelentésben is, például az a mondat, mely leszögezi, hogy a költő „verejtékkel, tollal és 
karddal küzdött a nép jogaiért". E cenzúrázatlan cikkben az orosz demokrata író úgy méltatta 
Petőfit, mint népi költőt, kinek a legszebb művei „a nép életére, Magyarország népi hőseire 
vonatkoznak". A költő politikai arculatát mutatva be, hangsúlyozta, hogy Petőfi „a negyvenes 
évek szenvedélyes közéleti személyisége volt, mindenütt és mindenben szélsőséges demokrata és 
lelkes hazafi maradt". 

Bevezető cikkében Seller-Mihajlov lényegében beismeri: a nagy forradalmár költő számos 
versét a cenzúra betiltotta. „Műveinek zömét lefordítottam — olvassuk az Előszóban —, de 
különböző okokból kifolyólag csak némelyeket és korántsem a legékesszólóbbakat tehetem 
közzé."38 

A 80-as években tombolt reakció idején, amikor az oroszországi forradalmi erők meg voltak 
fosztva legális sajtószervüktől, Petőfi politikai és forradalmi verseit nem közölhették. Ezekben 
az években, ha meg is jelentek új Petőfi-fordítások, azok többnyire szerelmi versek voltak. 

P. A. Hrabovszkij, a kiváló költő, forradalmár-demokrata szibériai száműzetésében a 90-es 
években Petőfi több tucat versét fordította le ukrán nyelvre. Köztük az olyan társadalmi 
hangvételű verseket, mint A magyar nemes, Ha férfi vagy, légy férfi, Feleségem és kardom, 
Szabadság, szerelem stb. Gyűjteményt akart megjelentetni 30 versfordítással, Petőfi Sándor 
versei címmel.39 De tervét nem sikerült megvalósítania. Életében versfordításainak csupán egy 
részét sikerült közzétenni, de azokat is Oroszország határain túl, Lvovban. Mellesleg 10 Petőfi
verset a kiváló ukrán forradalmár, Iván Frankó közölt az általa szerkesztett Lityeraturno-
naukovij visznikben. 

A belföldi sajtófelügyeleti szerveken kívül a külügyi cenzúrabizottság is szemmel tartotta 
Petőfi újabb külföldi kiadásait. 1874 januárjában például a Bizottság megtárgyalta Az apos
tol 1873.|évi kiadását T. Opitz német költő Petőfi népszerűsítője fordításában.40 A cenzor, aki 

82 UTHA. OOHO 777, onHCb 2, en. xp. 76, q. I I I , efl. xp. 398, JI. 142. 
33 I.m. 183. 
84 Egyetlen kivételt képez A bilincs c. vers, amely csak 1946-ban jelent meg (V. LERIN fordításában). 

Lásd: III. neTe4>H. H36paHHoe. M., 1948. erp. 10 — 11. 
85«^ejio», 1872, JNb 8, CTp. 233; Vö.: K. MHxaftnoB. COIHHCHH«. T. 1. crp. 191—192. 
86 «Ueno», 1872. No 11, crp. 237; Vö.: K. MHxaKjioB. CO^HHCHMH. T. l . c r p . 164 — 165. 
37 «Xlejio». 1873. JVa 4, CTp. 332; Vö.: K. MHxaftnoB. COHHHCHHH. T. VI, crp. 187 — 188. 
88 K . MHXafijIOB. CoMHHeHHH. T . I , CTp. I I I — 4 . 
39 Lásd Hrabovszkij 1898. február 5-én kelt tobolszki levelét B. Hrincsenkónak. n . A. rpaöoBCKHH. 3 H 6 -

paHHfl TBoplB y Tpbox TOMax. T. I I I . KHIB 1960. 
10 A. Petőfi. Der Apostol. Deutsch von Th. Opitz. Trauenfeld, 1873. 
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tüzetesen ismerteti a költemény tartalmát, azon a véleményen van, hogy a művet be kell 
tiltani. Ezt fejezi ki az alábbi következtetés: „A költemény tendenciózus, az egyházi és világi 
hatalom ellen irányul, mint ezt a 74., 92. és 96. oldalon látni, ahol szörnyű átkokat szór a 
királyra, a 105. oldalon pedig az istenre."41 

A könyv említett helyeivel ismerkedve, a 74. oldalon megtaláljuk Szilveszter monológját, 
amely leleplezi az egyház és a monarchikus hatalom azon törekvését, „hogy vakságban tart
sák a népet, Mert ők uralkodni akarnak, S uralkodni csak vakokon lehet". A cenzor felfigyelt 
a költemény hősének ama elmefuttatására, hogy „az embernek nemcsak joga, Hanem teremtő-
jéhezi kötelessége is Szabadnak lennie . . . " A kiadvány 96. oldalán a Szilveszter letartóztatá
sáról szóló rész található, aki eközben átkozza a „bitang lator királyt", e szavakkal fordulva 
hozzá: „Kezed vörös, mint bíborod, Arcod sápadt, mint koronád, Szíved fekete, mint a gyász, 
mely műveid után húzódik". A cenzor által kiemelt utolsó részben a kivégzésére váró hős 
rádöbben az isten kivoltára: „Milyen kegyetlen az az isten ! S a balga ember térdet hajt előtte, 
Atyjának híja és imádja ő t . . . " 

Ismertetve a költeményt, Nyikolaj Miller-Kraszovszkij cenzor hangsúlyozta, hogy Szilvesz
ter azért él ínségben, mert „cikkeit a cenzúra nem engedélyezi", ő azonban „titokban ki
nyomtatja a népnek szánt tanítását, amiért börtönbe kerül, ahol 10 évig sínylődik. Bosszú
vágyától fűtve megöli a királyt és életét a vérpadon fejezi be . . . A költeményt azért nevezi Az 
apostol-nak, mert a nép mély álomba merülve alszik a zsarnokok elnyomása alatt, de amikor 
felébred hosszú álmából, eszébe jutnak a szabadság harcosai, ám azokat már elásták az akasztófa 
tövében." 

A cenzor végső következtetése arról tanúskodik, hogy megértette a forradalmi mű mondani
valóját. „Az egész költemény tulajdonképpen eszeveszett kihívás a világ urainak hatalma 
ellen. A könyv rossz benyomást kelt és ezért kötelességemnek tartom, hogy jelentést tegyek róla 
a bizottságnak a szükséges határozat meghozatala végett. A magam részéről a könyv betiltását 
javaslom." 

A cári cenzor rendkívül rosszalló véleményét váltotta ki Az apostol 1891-ben megjelent 
második német kiadása is.421892. március 4-i jelentésében P. Goleniscsev-Kutuzov cenzor rész
letesen ismerteti Szilveszter életútját, s a „szabadságszeretet vértanújának" nevezi őt. 
Terjedelmes és kissé zavaros tartalmi ismertetése végén a jelentés szerzője e következtetést 
vonja le: „Ilyen jellegű költői művet nem engedélyezhet a cenzúra."43 

A Bizottság egyetértett a cenzorok véleményével és betiltotta Az apostolt,™ akárcsak a költő 
többi forradalmi versét, s e tilalom egészen a Nagy Októberi Szocialista Forradalomig érvény
ben maradt. 

A felvázolt anyag arról tanúskodik, hogy a cári Oroszország hatóságai mély gyűlölettel 
viseltettek a nagy magyar költő szabadságot dicsőítő művei iránt. A felsorolt adatok kiegészí
tik ismeretünket a cári cenzúrának a haladó külföldi írókkal, köztül a Petőfihez szellemileg 
közel álló költőkkel (Heine, Béranger, Hugo, Mickiewicz) szembeni magatartásáról.48 

A hatóságok Petőfivel ellenséges magatartását ugyanazokkal a körülményekkel magyaráz
hatjuk, amelyek Oroszország haladó erői képviselőinek az iránta tanúsított rokonszenvét és 
együttérzését váltották ki. A progresszív erők szövetségesüket látták Petőfiben a cári önkény
uralom elleni harcban és mindenképpen népszerűsíteni igyekeztek a költő műveit. Megjegyzen
dő, hogy a magyar költő művei betiltásáért leggyakrabban azok a cenzorok kardoskodtak, akik 
részt vettek a haladó orosz közvélemény képviselőinek az üldözésében. Ez a tény ismételten 
igazolja az irodalomban már méltatott közelséget Oroszország és Magyarország forradalmi 
demokrata gondolkodása között. 

Oroszország haladó íróinak és költőinek erőfeszítéseit, akik igyekeztek megismertetni 
Petőfi műveit az ország népes olvasótáborával és több esetben sikerült is leküzdeniük az eléjük 
gördített akadályokat, csak részben koronázta siker. Minden szeszélye és hóbortossága elle
nére a cári cenzúra meg tudta akadályozni Petőfi forradalmi műveinek elterjedését Orosz
országban. 

41 U r H A . <I>OHA 779, onncb 4, efl. xp. 205, JI. 116-117 . Lásd még: VÁRADI-STERNBERG János: Petőfi 
»Az apostol" és Madách „Az ember tragédiája" a cári cenzori jelentések tükrében. FK. 1961. 409. 

42 Alexander Petőfi. Apostol. Episches Gedicht. Deutsch von Ludwig Stein-Abai. Leipzig S. 95. 
- HTHA. OoHfl 779, oriHCb 4, efl. xp. 2076, JI. 563—564. 
44 KaTajior pacciwoTpeHHbix HHocTpaHHyio ueH3ypyio comiHeHHft, 3anpemeHHbix H fl03B0JieHHbix c HCKJno^e-

HHAMH c 1-ro HtojiH 1871 no 1-e nuBapn 1897 r. Cn6. 1898. crp. 988. 
48 A. <E>eflopoB. TeHpHX TeíÍHe B pyccKofl ijeH3ype. «Jlm-epaTypHoe HacjieflCTBo», T. 22—24. M., 1935. CTp. 

635—682; H. H. CpeTeHCKHft. TeilHe H pyccKa« ueH3ypa. «M3BCCTHH CeBepo-KaBKa3CKoro rocyflapcTBeHHoro 
yHHBepcHTeTa.» 1928. I. (XII I ) , CTp. 43—65; M. Aii3eHiiiT0K. <t>paHUV3CKHe rmcaTejiH B oueHKe uapcKofi ueH-
3ypbi. «JlHTepaTypHoe HacneflCTBO». T. 33—34. M., 1939; 3 . A. GrapnubiHa. EepaHwe B POCCHH. X I X BeK. M., 
1969; T. iL BeKKep. npoH3BefleHHH MmjKeBHMa n uapcna« ueH3ypa». «JlHTepaTypa cnaBAHCKHX HapoflOB». 
BbinycK I. M., 1956. CTp. 117 — 143. 
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Az említettek alapján úgy véljük, módosításra szorul az irodalomban kifejtett vélemény, hogy 
már „a XIX. század végének orosz olvasói elég jól ismerték Petőfit".46 Az adott cikkben közölt 
számítás, miszerint a költő műveinek 1955. évi magyar kiadásában közzétett mintegy 600 vers 
közül 1900-ig 330-at lefordítottak orosz nyelvre, kevésbé meggyőző. És nem is azért, mert a 
költőnek sokkal több verse van, hanem azért, mert nem veszi figyelembe a jelenség minőségi 
oldalát. Nem számol azzal, hogy a cenzúra akadályai következtében az oroszországi olvasó
közönség számára lényegében ismeretlenek maradtak Petőfi legértékesebb és legszebb versei, 
a forradalmi művei, amelyeket mind orosz, mind egyéb külföldi fordításban betiltottak. 

A nagy magyar forradalmár költő e hagyatékát, beleértve prózai műveit, publicisztikáját és 
levelezését, csak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után ismerhette meg Oroszország 
olvasóközönsége. 

Váradi-Sternberg János 
(Ungvár) 

Petőfi aszódi és selmeci iskolatársának daloskönyve 

Petőfi egyik aszódi, majd selmeci iskolatársával, Neumann Károllyal elválásuk után még 
éveken át baráti kapcsolatot tartott fenn, aminek a Petőfi-irodalom szempontjából különös 
jelentőséget kölcsönöznek az 1880-ban Neumanntól közzétett Petőfi-adalékok. 

Neumann Károly (1820—1890) — 1848-tól orosházi, később fazekas-varsándi (Arad m.) 
evangélikus lelkész — Aszódon született.1 Apja, Neumann Frigyes kékfestő-mester korán 
elhunyt, s Károlyt, 4 testvérével együtt, az özvegynek egyedül kellett felnevelnie. A fiú az 
elemi és a grammatikai tanfolyamot a helybeli iskolában, Korén István keze alatt végezte el. 
Utolsó két aszódi tanévében, 1835/1836-ban, ill. 1836/1837-ben az egy osztállyal lejjebb járó 
Petőfivel együtt látogatta a „schola latina"-t. Egyúttal lakótársak is voltak, mert az idősb 
Petrovics özv. Neumann Frigyesnéhez adta fiát szállásra és ellátásra.2 Maga az iskola tanára 
is Neumannékhoz járt étkezni. Korén 1836-ban az egyik Neumann-lányt, Júliát vette feleségül. 
Károly, osztályának egyik legjobb tanulója, a „zömök, bátor és vezérkedő diák" állítólag 
„Petőfinek is gyakorta imponált tekintélyével".3 Ö" alapította és vezette a diákok titkos 
társaságát, amelyben ő maga a Rinaldini, Petőfi meg a Becskereki nevet vette föl.4 Neumann 
1837-ben befejezte aszódi tanulmányait (ekkor a titkos társaság is feloszlott),5 s ősszel a sel
meci líceumba iratkozott be I. éves rétornak.6 Petőfi egy év múlva követte; hogy éppen 
Selmecre ment, abban Neumann példájának is lehetett része. Delhányi Zsigmond, Petőfi 
aszódi és selmeci osztálytársa szerint itt az iskolaév elején két hónapon át francia nyelv
leckéket vettek Neumanntól,7 tehát Petőfi egy darabig még itt is szorosabb kapcsolatban 
volt egykori aszódi diák- és lakótársával; egyébként mint rétorok (Petőfi és Delhányi az 1., 
Neumann a 2. évfolyamban) ugyanabban a helyiségben, részben ugyanazokat a tárgyakat 
hallgatták. 

Petőfi, mint ismeretes, félév múltán megszakítva tanulmányait, Pestre gyalogolt és beállt 
a Pesti Magyar Színházhoz, majd katonának csapott fel. Legközelebb 1841 áprilisában talál
kozott Neumannal, amikor — már mint obsitos — bizonyítványáért „elsétált" (Orlay ki
fejezése) Selmecre, s még mindig ott tanuló volt diáktársa emlékkönyvébe baráti érzelmeiről 
tanúskodó sorokat írt;8 ez év őszén pedig, ezúttal már Pozsonyban, Lánc Versei című kis 
kéziratos gyűjteményével és egy külön papírlapra másolt, Sólyom Sándor aláírasú költe-

46 Ljudmilla SARGINA: A magyar irodalom fogadtatása Oroszországban az 1870—1900 közötti években. 
„Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből." Bp. 1961. II . köt. 220. 

1 Neumann életrajzi adatainak egy részét a leghitelesebb forrásból, az Evangélikus Országos Levéltárban 
(Budapest) található, 1848 végéig terjedő önéletrajzából vet tük (1. A bányai egyházkerületben felavatott lel
készek jegyzéke 1801 — 1885. években c. kéziratgyűjtemény 371. sz.); erre a továbbiakban esetről esetre nem 
hivatkozunk. 

2 Az erre vonatkozó emlékezés-adatokat 1. HATVÁNY Lajos: így élt Petőfi. 2. jav. kiad. Bp. 1967. 1.171 — 
174. 

8 KEMÉNY Mihály: Emlékadatok Petőfiről. Fővárosi Lapok 1877. júl. 1.: 720—721. 
• DELHÁNYI Zsigmond: Adatok Petőfi Sándor életrajzához. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959. 

Bp. 1959. 45. 
s DELHÁNYI: i. m. 46. 
• A selmeci (Banska Stiavnica, Csehszlovákia) evangélikus lelkészi hivatalban őrzött, egykori líceumi 

anyakönyv 1837. szept. 2-i keltezésű beiratási adatai szerint: Neumann Károly, 17 éves, evangélikus. Aszódon 
született, magyar nemzetiségű, apja Fridericus polgár (meghalt), az I. rétori osztályba került, mint Aszódról 
jö t t eminens tanuló. 

' DELHÁNYI: i. m. 46. 
• L. Neumann első közlését a Vasárnapi Újság 1880. szept. 5-i számában, HATVÁNY: i. m. I. 341. 
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