
minden irodalomtörténeti korszakban fel
lelhető megértői (mint akkor Bajza, Erdélyi 
János, Dobrosy István, Vahot Imre), hanem 
műveltebb ellenfelei is kénytelenek elismerni 
(pl. Toldy Ferenc, Császár Ferenc, Nádaskay 
Lajos, Zerffi Gusztáv, Pulszky Ferenc). 

A három időszakra osztott gyűjtemény 
első korszakában (Petőfi életében) egyszerre 
hiteles és plasztikus tartalmat ad annak a 
sokat emlegetett, de önmagában megfog
hatatlan irodalomtörténeti közhelynek, hogy 
Petőfinek súlyos harcot kellett vívnia tehet
ségének és új költészeti irányának elismer
tetéséért. Egy ilyen antológia önmagáért 
beszél azok számára is, akik kevéssé hajla
mosak ezt a harcot aprólékos irodalomtörté
neti művekben — vaskos életrajzokban vagy 
tudományos pályaképekben — nyomon kö
vetni. Ezek az adatok, megnyilatkozások — 
így: együtt — szinte még a szakember szá
mára is új megvilágításba állítják nemcsak 
Petőfit, hanem Vörösmartyt, Tompát, Jókait, 
Szendrey Júliát stb. is. Az 1848/49-ben kel
tezett írások valóságos drámát tárnak fel, 
amely az olvasó számára annál izgalmasabb, 
mert maga a főszereplő (Petőfi) nem lép 
színre benne, nem szólal meg személyesen, 
mégis szüntelenül ott van a sorok mögött. 
Az is megfigyelhető ebben az időszakban, 
hogy Petőfi verseinek politikai-forradalmi 
tartalma milyen nehezen tudatosodik még 
azokban a barátaiban és híveiben is, akik a 
népköltőt magasztalják benne. Ezt a poli
tikai tartalmat — néhány vájtfülű kortár
son kívül, amilyen pl. Lauka Gusztáv — 
úgyszólván csak a politikai rendőrség és a 
kémjelentések veszik észre. Csanádi koránt
sem elégedett meg közismert idézetek újra-
ismételgetésével, hanem — itt is, a többi 
időszakban is — egy egész korszak, egy-egy 
irodalomtörténeti pillanat teljes légkörét 
kívánja — és tudja — megvilágítani a gon
dosan összekeresett dokumentumokkal, nem
egyszer jelentéktelenül hangzó nevek meg
nyilvánulásaival is. 

A XIX. század második felében tanulsá
gos tapasztalni, hogy az akkori konzerva
tívként számon tartott költőink közül nem 
egy Petőfi emlékének és egyik-másik eszmé
jének hű rajongója volt (pl. Lévay József, 
Kozma Andor). A XX. századi anyagban — 
az 1910 és a Petőfi-centenárium (1923) táján 
fellángolt szenvedélyes viták ismertebb anya
gán kívül — főként az az érdekes, hogy ki 
miben magasztalja vagy marasztalja el 
Petőfi költészetét. Megkapó például a „meg
tért" Kosztolányi későbbi csodálata Petőfi 
iránt — nemcsak a Szeptember végén mesteri 
elemzésében, hanem A kedves lángész című 
(1935?) cikkében is. Élő költőink közül úgy
szólván mindegyik írt valamit Petőfiről, 
— annál jellemzőbb, hogy a róla írt versek
ben miért emlékeznek róla, mit emelnek ki 

költészetéből vagy egyéniségéből. A modern 
anyagból kiemelkednek Illyés Gyula, Hat
vány Lajos és Simon István versei és szö
vegszemelvényei. A gyűjteményt jó néhány 
külföldi író és költő verse (Pervomajszkij, 
Kezsun, Éluard, Neruda, De§liu, Uno Laht, 
Jebeleanu, Porumbacu, Beniuc) színezi nem
zetközivé. 

Az, hogy ez a gyűjtemény ilyen izgal
mas, drámai olvasmánnyá állt össze, nyil
ván a szerkesztő érdeme is, aki a hosszabb 
prózai tanulmányokból is valóban a legérde
kesebb, legfrappánsabb részleteket szerkesz
tette bele a gyűjteménybe, köztük gyönyörű 
szövegeket is. De nemcsak az anyag össze
gyűjtésében van jelen a szerkesztő. Csanádi 
fő szempontja világos: hogyan élt Petőfi a 
kortársak és az utódok tudatában és emléke
zetében? De hogy ebből a válogatásból min
dent túlzengően a forradalmár költő alakja 
bontakozik ki, dicsőítésekből és gáncsokból 
egyaránt, abban Csanádi is „benne van". 
Az eredeti szövegekből kiemelt, beszédes 
szemelvénycímek is a szerkesztő munkáját 
dicsérik. 

Sikerült, izgalmas és hasznos antológia. 
Az a két kifogás, amely mégis szóba kerül
het a gyűjteménnyel kapcsolatban, mégis 
éppen antológia-voltával kapcsolatos. Az 
egyik az, hogy a kötet végére valamilyen — 
bármily szűkszavú — jegyzet kívánkozott 
volna a kötetben szereplő, Petőfiről emlé
kező szerzőkre vonatkozóan, a nem teljes
séggel irodalomtörténeti tájékozottságú olva
sók számára. (Pl. ki az a Pajer Antal, hon
nan vette kérdőjelesen datált versét a szer
kesztő? milyen alapon azonosította a Petőfi
korabeli névteleneket konkrét nevekkel? 
stb.) A másik megjegyzés: ez a kötet, amely 
végeredményben — természeténél fogva — 
az olvasók széles rétegeit érdekelhette volna 
(s ezt terjedelméhez képest nem túl magas 
ára is lehetővé teszi), erőteljesebb hírverést 
érdemelt volna. Ez azonban már aligha a 
szerkesztőre tartozik. 

Makay Gusztáv 

Sándor Petö'fi: Blesky rozhnévané i krídla 
motyli. Odeon K- 96 1. 

„Haragos villámok és pillangószárnyak" — 
idézi a Dalaimat az ötödik (!) cseh nyelvű, 
pompás kiállítású Petőfi-verseskötet. Ünnepi 
emlékezésnek készült, de a cseh hungaroló
gia ékes bizonyítéka lett: a költeményeket 
ízléssel és szakértelemmel válogató Richard 
Prazák a cseh—magyar kapcsolatok kiváló 
kutatója; 26 Petőfi-versen kívül a költő
fordító Vilém Závada lelkes bevezetőjét, 
Illyés Gyula operaházi emlékbeszédének egy 
részletét, Prazák „Élet és életmű" című 
utószavát, valamint Rákos Péter a Kor-
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társból (1973. 1. szám 87—89.) már ismerős 
filológiai esszéjének változatát tartalmazza 
a könyv. Závada is, Rákos is hangsúlyozza, 
hogy Petőfi első cseh említése {Ceská véela, 
1844) óta otthonra talált a cseh irodalomban, 
jeles alkotók fordították (Vrchlicky), ismer
ték (Bezrué), a cseh munkásmozgalomban 
szavalták a Ha férfi vagy, légy férfit, s akadt 
olyan Petőfi-vers is, amelyhez — csehül — 
szakaszokat toldottak hozzá. Életmű-maga
tartás-költészet egysége, egymásból követ
kezése: ez a jellemrajz bontakozik ki az emlí
tett írásokból. Prazák pedig pazar életrajzi 
esszében világítja meg Petőfi életútját: köl
tőnk szlovák származását csak annyira tartja 
fontosnak, mint Puskin néger eredetét, a 
versekre, az útirajzokra és Illyés Petőfi
könyvére utal, kiemeli költőnk forradalmi 
romantikáját, antifeudális, az utópisztikus 
eszméktől is ihletett nézeteit, de találó sza
vakkal próbálja körülírni a szerelmes versek 
báját és szépségét is. Prazák markáns port
rét fest 1848—49 Petőfijéről, Az apostol 
líriko-epikus dinamizmusát melegen mél
tatja. Jó szemmel figyeli meg a forradalmi 
versek sokszínűségét, és alapos ismeretei
nek köszönhető, hogy versidézetei előbbre 
viszik az életrajz tárgyalását. 

Egyetlen lényegesnek mondható kifogá
sunk akad (az olyan megállapítás, hogy a 
Nemzeti dalt a Múzeum lépcsőjén elszavalta 
Petőfi, ilyen jellegű kiadványban nem érdemi 
hiba). Nem derül elég fény a gondolkodó
vívódó Petőfire, a válságba jutó, de azon 
győzedelmeskedő, az olvasmányait ragyo
góan értékelő és fölhasználó költőre. Ez a 
válogatásban is tükröződik. Az alábbi versek 
lelhetők e kötetben: 
Hazámban, Én, Távolból, Az alföld, A csárda 
romjai, A jó öreg kocsmáros, Fa leszek, ha 
Reszket a bokor, mert, A nép, Dalaim, Falu 
végén kurta kocsma, A kutyák dala, A farka
sok dala, Magyar vagyok, Ha férfi vagy, 
légy férfi, A nép nevében, A XIX. század 
költői, Kérdezd: szeretlek-e?, Szeptember végén, 
Beszél a fákkal a bús őszi szél, Minek nevez
zelek?, Föltámadott a tenger, 15-dik március 
1848, A gyáva faj, a törpe lelkek, Európa csen
des, újra csendes, Egy gondolat bánt enge
met ... 

A válogatás szempontjait tisztán látjuk, 
s valószínű, hogy a cseh közönség számára 
elfogadhatóbb ez az összeállítás, mint ha 
néhány, a magyar olvasó szemében alapvető 
antológia-darab (Nemzeti dal, A Tisza) 
helyet kapott volna. Egyébként történik 
utalás ezekre a versekre és még másokra is 
a kísérő tanulmányokban. Viszont Petőfi 
gondolati költészetének (Világosságot, Fel
hők-ciklus néhány darabja stb.) hiányát alig 
magyarázhatjuk. 

A fordítások természetesen nem egyen
letes színvonalúak. A cseh Szeptember végén 

keveset éreztet az eredeti vers érzelmi lán
golásából, formai bravúrjából, viszont a 
Reszket a bokor, mert. .. csehül is jól hang
zik. Külön kiemeljük A nép befejezésének 
epigrammatikus tömörségét, a Föltámadott 
a tenger sikerült tolmácsolását, mely még a 
hangutánzás és az alliteráció zeneiségét is 
érzékeltetni tudja. Az Egy gondolat bánt 
engemet ritmikája — úgy látszik — megold
hatatlan feladat elé állította a fordítót. Ami 
szlovákul Ján Smreknek majdnem sikerült, 
avval a cseh fordító (Bednar) nem boldogult. 
Kár, hogy kötetünk nem tünteti föl: melyik 
verset ki fordította. 

A kiadót köszönet és hála illeti, a szerkesz
tői kollektívát pedig a legnagyobb fokú 
dicséret. Méltó folytatói egy nemes hagyo
mánynak, mely a cseh-magyar irodalmi kap
csolatok kiváló ápolóinak, Sabinának és 
Nerudának alapvetéséből származtatható. 
ők voltak Petőfi első cseh tolmácsolói: 
általuk lett Petőfi az a „gyémántkapocs", 
mely a magyar és a cseh kultúrát egymáshoz 
kapcsolja, öröm, hogy e nemes hagyomány
nak ilyen színvonalas folytatói vannak. 

Fried István 

Szálai Anna: Koszoriícsata. A Petőfi-cente
nárium történetéhez. Bp. 1973. Szépirodalmi 
K. 333 1. 

Alig sej lenek fel Petőfi vonásai Szálai 
Anna könyvének címlapján, ha úgy tetszik, 
a demagógiát jelképezve, amely elfedi a 
költő „igazi arcát" a fehér Magyarország 
centenáriumi Petőfi-ünnepén. A könyv nem 
is magáról a költőről szól, hanem a Pintérek 
és Pekárok fémjelezte kultúrpolitika kény
szerű önarcképét rajzolja meg — Petőfi
értékelésük tükrében. 

A szerző többször is utal arra, hogy anyaga 
nem teljes, mégis imponálóan gazdag, és a 
hazai és emigráns sajtóból merítve sok újdon
ságot tartalmazó adatgyűjteményt tár az 
olvasó elé. A könyv négy része a „koszorú
csata" két táborát szembesítve metszi át 
1923 kulturális és irodalmi életét, ügyelve 
arra, hogy az eszmék szétválasztása mellett 
műfajok szerint is elkülönítse a Petőfivel 
foglalkozó, rá emlékező írásokat. A nyers
anyag jellegéből következik, hogy átfedések 
nélkül a csoportosítás aligha oldható meg, 
az emigrációról kétszer is kell részletesen 
beszélnie a szerzőnek, másrészt viszont a 
tagolás elválaszt logikusan egymáshoz tar
tozó gondolatsorokat: az emigráns Franyó 
Zoltán tanulmányát pl. Kuncz Aladárétól, 
amely itthon, a Nyugatban jelent meg. 
A szerkezeti zökkenők mégsem törik meg a 
gondolatmenet ívét: a fejezetek elején tömör 
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