
ország (pontosabban: a kassai tankerület) elemi iskoláinak inspectora, tíz vármegyére terjedő hatáskörrel. 
„ ... minden vallású polgárok nevelésére hathatni jóltevóleg, oly szerencse volt, melynél én kedvezőbbet so
ha nem óhajtottam" — írta akkori munkájáról. Ennek elsó három esztendejére így emlékezett vissza 1789-
ben: „Gyönyörködve nézek vissza szolgálatom szakára; akkor is terjesztem a szent tüzet. Összesen 124 is
kolát s ezek között 19 közösét, 2 félig közösét, 61 pápistát, 5 oroszt, 25 lutheránust, 5 kálvinistát és 7 zsidót 
létesítettem." (Z. Szabó László i. m. 61., ül. 64. oldal.) Úgy gondolom, a Kazinczy-ievelezés következő pót
kötetébe ezeket a hivatalos leveleit is föl kellene venni. (A nem magyar nyelvüeket természetesen magyar 
fordításban is!) Ezeknek a művelődéstörténeti értéke csak másféle, de általában nem kisebb, mint az irodal
minak számító leveleké. Kazinczy inspectori munkássága és ezzel kapcsolatos levelezése egyébként sem vá
lasztható el az ő írói életmüvétől. Gondoljunk például az iskolafelügyelő korában írt irodalmi leveleire! (Ma
gyarország} utak. Irta Kazinczy Ferencz. Budapest, 1878. Franklin-Társulat. Ebben az I—V. úti levél még 
inspector korából, II. József idejéből való.) 

Figyelemre méltó az is, hogy Kazinczy általában nem rövid, „nyúlf arknyi" leveleket írt: az ó levelei nem
csak nagy számuk és érdekességük, hanem terjedelmük miatt is jelentősek. Méltán jegyezte meg róla Szerb 
Antal: „Egyike volt a világirodalom legszorgalmasabb levelezőinek. Levelezésben állott mindenkivel, aki 
hosszú élete alatt valamelyest csak számba jött a szellemi Magyarországon, és levelezett mindenről, ami ér
telmes téma akkoriban felmerülhetett. A kor belső története szempontjából ezek a levelek megbecsülhetet-
lenek, éá*mint alkotások is Kazinczy legjobb művei." (Szerb: Magyar irodalomtörténet Magvető Könyvkiadó, 
1958.261. oldal). 

Első levelét ötéves korában, 1764-ben írta: nagyanyjáéktol, Érsemjénből a szüleinek, Regmecre. (Benne 
a megszólítás: „Kedves Atyám Uram! Édes Aszszony Anyám!") Utolsó levelének kelte: 1831. augusztus 20. 
Ez a hosszú levél Mocsáry Antalnak szólt, az író Széphalomról küldte volna a Gömör vármegyei Tornaijára; 
levelét még szabályosan befejezte, de elküldeni már nem tudta, mert — leányának följegyzése szerint — „a 
rettenetes kolera betegségbe esett 21-én, s harmadnap múlva elhagyott bennünket örökre az áldott". 

Kazinczy Ferenc életének 72 esztendejéből 67-et fog át levelezése: a XVÜI. század utolsó harmadát s a 
XDC század első három évtizedét. Azt hiszem, ő volt a legtöbbet, legérdekesebben és legközérdekűbben le
velező magyar író. 

Pásztor Emil 

Eötvös József drámai pályakezdéséről és a Csel szerzőségéről 

Eötvös József drámai pályakezdéséről ellentmondó és hiányos adataink vannak. Az 1830-ban, 17 éves 
korában lefordított Götz von BerlichingenrtA megemlékeznek ugyan az életrajzírók,1 a szöveget azonban 
nem ismerjük. Az egyértelműnek és vitathatatlannak látszik, hogy Eötvös első nyomtatásban megjelent mű
ve A kritikus apotheosisa c, verses, 73 jambikus sorból álló, drámai formában írott allegorikus jelenet volt, 
amely először 1831-ben Pesten látott nyomdafestéket, „írta B. E. J." megjelöléssel, négylapos aprónyomtat
ványként; másodszor pedig Szemere Pál Muzárionjának 1833. évi kötetében.2 Az irodalomtörténet azonban 
nem tudott egyetértésre jutni: a) annak a vígjátéknak ügyében, amelynek A kritikus apotheosisa csupán zá
rójelenete voh, b) a jelenet értelmezésében. 

Ehhez járult újabban a Csel c. anonim vígjáték szerzőségének kérdése, amely a Muzárionban A kritikus 
apotheosisáx közvetlenül megelőzve jelent meg. Ezért Nizsalovszky Endre a két művet összetartozónak fog
ta fel, a Cseh Eötvös addig ismeretlen munkájának tartotta, sőt benne vélte megtalálni a régóta keresett és a 
szakirodalomban^ kritikus(ok) feltételezett címén emlegetett vígjátékot.3 Nizsalovszky a közlemény címé
nek kérdőjeleit megismételte ugyan a következő évben, a Lukácsy Sándor szöveggondozásában kiadott Eöt
vös—Szalay levelezés jegyzeteiben; kivált, hogy nem tudta magyarázni Bajza kritikájának azon, még idé-

1 FERENCZY József, Báró Eötvös József életrajza, Pozsony—Budapest. 1885. 11.; FERENCZ! 
Zoltán, Báró Eötvös József 1813—1871, Bp. 1903. 22. 

2Muzárion, Új folyam, 1833. 147—50. 
3 Csel (avagy A kritikus?) Eötvös József (?) vígjátéka, ItK 1966. 431— 47. 
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zendő utalását, hogy a Csel fordítás Kotzebue-tol, Szemere Pál tollából.4 Sótér István Eötvös-monográfiájá
nak második, átdolgozott kiadásában nemcsak elfogadta Nizsalovszky hipotézisét, de azt stíluskritikai érvek
kel erősíteni is igyekezett.5 Az újabb kutatás azonban egyre inkább kétségbe vonta a Csel eredetiségét és 
Eötvös szerzőségét.6 A kérdés mostani, remélhetően végleges megoldásához immár rendelkezésünkre áll 
Eötvös kiteljesedett levelezésgyűjteménye, valamint egy fontos, gr. Dessewffy Józsefhez írott levél hasonmás 
kiadása és Fenyő István hozzáfűzött tanulmánya.7 Eötvös József születésének 175. évfordulója tehát csupán 
az alkalmat kínálta a problémakör újbóli felvetéséhez. 

Eötvös József 1831. március 26-án és (folytatva azt, befejezve egy kis episztolával) 27-én levelet írt gr. 
Dessewffy Józsefnek, amelyben az általa már korábbról, apja házából jól ismert, levelében tegezett grófot 
nemcsak megvigasztalni igyekezett, amikor „érdemtelen ifjúk téged cáfólának", hanem efölötti csodálkozá
sa haragra változván, öt nap alatt egy vígjátékot kanyarított, amely azonban az indulat miatt nem sikeredhe
tett, s miután ráadásul „minden cenzúra vígjátékom kiadását eitiltá", azt először tűzre akarta vetni. Utóbb 
azonban, „midőn eszembe jutott Horác isteni fortém et tenacem propositi virumja, eltökéltem A kritikus apo-
theosisáx (melyből itt küldök egy példányt) kiadni..."8 Ugyanitt említette Eötvös, hogy legközelebbi levelében 
komédiája kéziratából is küld egy tisztázatot. Azt a gyanúnkat, hogy A kritikus apotheosisa az elveszettnek 
hitt vígjáték egy része, maga a szerző erősíti meg következő, 1831. április 19-i levelében, amikor az apró-
nyomtatványból újabb száz példányt küldött Dessewffynek „...ez magában csak komédiám vége. A Hír Gé
niuszát Szellemi vagy Zsiga játsszák, az Időt Athalante, az őszt (melyben hogy téged értettelek, az utolsó 
versekből megösmérheted) Báró SUmegváry, a hír csarnokához haladó kritikust Habar, az Irigység-, Hálát
lanság-, Durvaságot a többi három kritikus."9 E két levél és a példányok birtokában írta Dessewffy aztán Ka
zinczynak 1831. május 31-én: „Az ifjú B. Eötvös, hallom, Komédiát írt, mellyben Zajbajt aristophanizálni 
akará, de meg nem engedé a censura."10 

Eötvös teljes komédiájáról, szereplőiről, valószínűleg keretes-allegorikus szerkezetéről csak annyit tudunk, 
amennyit az idézett levél közölt. A második tudósításban említett terv, hogy ti. tanulmányai végeztével da
rabját újradolgozza és Dessewf fynek ajánlva kiadja, nem valósult meg. A szakirodalomban az elveszett víg
játék értelmezése azonban ellentmondásosan alakult. Ennek ősfórása alighanem Toldy Ferenc, aki egy ízben 
a Conversations Lexikon pöréhez, másszor viszont a Pyrker-pörhöz csatolta emlékeiben Eötvös kísérletét. 
Ferenczi az utóbbi mellett döntött, Kazinczy melletti kiállásnak minősítve A kritikus apotheosisát; Bajza-el
lenes írásnak, amit úgy próbált megmagyarázni, hogy a Pyrker-pör második cikkváltásában Bajza is megszó
lalt.1 1 Utóbb a kérdéssel vagy a korszakkal foglalkozó irodalomtörténészek egy része (Waldapfel József, Só-
tér István, Bényei Miklós) — szintén Ferenczit követve, aki Eötvösnek Kazinczyhoz írott, 1830. december 
30-i, tisztelgő levelét vonta ide — már az 1831. március 26-i levelet és a másnapi episztolát is Kazinczyhoz 
címzettnek minősítette, figyelmen kívül hagyva, hogy a levél nem szerepelt a Kaziev. pótköteteiben sem, 
hogy abban olyan helyesírási tanulmányt említ Eötvös, amely csak Bajza Dessewffy elleni válaszából értel
mezhető a lexikonpörben,12 s hogy az idézett, 1831. május 31 -i Dessewffy-levél önmagában is kizárja a té
vedés lehetőségét. Ha viszont a levél Dessewffyhez szól, akkor A kritikus apotheosisa nem a Pyrker-pör, ha
nem a lexikonpör irodalmi leágazása. Ezt az értelmezést korabeli forrás is megerősíti, ami még mélyebbre vi-

4 Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz, közzéteszi NIZSALOVSZKY Endre, a leveleket s. a. r. LU-
KÁCSY Sándor, Bp. 1967. (It. Füz. 55.), 52. jegyzetben. 

5 SŐTÉR István, Eötvös József, Bp. 1967.21 —22. 
6 A fiatal Vörösmarty barátainak levelezésébál, szerk. TAXNER-TÓTH Ernő, Bp. 1987. 162 (jegy

zetben) 
7 Eötvös József: levelek, s. a. r. OLTVÁNYI Ambrus, Bp. 1976. (Eötvös József művei 6.); „Nevel

jünk polgárokat...", bemutatja FENYÓ István, Bp. 1984. (Kézirattár) 
8 Levelek 65—6. 
9 Levelek 67. 

10 Kaziev. XXI: 552. 
11 Vö. FERENCZI i. m. 24—5. 
12 BAJZA József, Észrevételek a Conversations-Lexikoni porhoz gr. Dessewffy József ellen, in: Tollhar-

cok. Irodalmi és színházi viták 1830—1847, összeállította, a szöveget gondozta, a jegyzeteket írta 
SZÁLAI Anna, Bp. 1981. 104—5. 
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lágít be az allegorikus jelenet szellemi hátországába. Stettner György 1831. április 25-én a következő levél 
kíséretében küldte az aprónyomtatvány egy példányát barátjának, Fábián Gábornak: „Itt küldök ismét egy 
oklevelet a Lexikoni Perhez, B. Eötvös József írta, Dessewffy vigasztalásául, egy 16 évű nagy reményű fiú, 
az Alkancellár fia. írt egy egész Vígjátékot Gróf Széchenyi és a Kritikai Lapok íróji ellen, meUyben szép ész 
és sok elme mutatkozik, s igen csinos nyelv; de a darab nincsen nyomtatásra szánva, s ez annak csak utójá
téka."13 

A Stettner-levél azonban újabb problémát is felvet. Széchenyi István ugyanis naplójába 1831. március 3-
án a következő bejegyzést tette: „So eben höre ich, dass der kleine öttvös eine Comedie schreibt, in der ich 
als 'Fellegvárt' lächerlich gemacht wurde. Ich bin darüber ungemein erschrocken /1 sor törlés/ Ich muss es 
vorbeugen."14 Hat nappal később a gróf Zichy Károly kamarai elnök házában keveredett vitába Bajzáról, 
akinek tevékenységét Széchenyi védelmezte, Eötvös szóbeli támadása ellen. Nem kevésbé érdekes a napló 
március 10-i bejegyzése arról a Festetics Fanny terjesztette álhírról, hogy Bajza Széchenyi felbújtására lé
pett fel Dessewffy ellenében. A kulcsfigura tehát; gr. Dessewffy József, akinek csaknem egy időben volt po
lémiája Széchenyivel (a Hitelt bíráló Tatfalat tárgyában) és Bajzával (a lexikonpörben). Legújabban, a Fe
nyő István közzétette, 1831. szeptember 16-i Eötvös-levélből azt is tudjuk, hogy a fiatal, pályakezdő író az 
előbbbi vitában is Dessewffy mellett foglalt állást. 

Ezért úgy gondoljuk, hogy Eötvös József első, szövegében ismeretlen vígjátéka, amelynek A kritikus apo-
theosisa zárójelenete volt, egyszerre irányult az Aurora kritikusi köre és Széchenyi István ellen. Az a „min
den cenzúra" pedig, amit Eötvös említett Dessewffynek 1831. március 26-i levelében és amely megakadá
lyozta a komédia megjelenését, nem az a családi vagy baráti helytelenítés, ahogyan azt Sőtér István gondol
ta,15 hanem inkább Széchenyi „Elébe kell vágnom" elhatározásának nagyon is kézzelfogható, adminisztra
tív következménye. 

Ami pedig az Eötvös művének tulajdonított Csel c. vígjátékot illeti, annak forrását Bajza József utalása 
alapján lehet megállapítani, aki a Kritikai Lapokban a Muzárionról írott bírálatában megállapította:, A Sze
mere által szerkesztett Aurora is közöl egy Kotzebue-i vígjátékot: Das zugemauerte Fenster, örvendenünk 
kell, hogy Szemere játékszíneink repertóriumát vígjátékkal gazdagítani igyekszik, de nem örvendhetünk 
azon, hogy olly rosszul válogatja az originálokat, sem azon, hogy fordításait eredetiek gyanánt árulja."16 

Majd, utalva a Magyar Tudós Társaság 1831. július 2-i fordítói ajánlásokat tartalmazó körlevelére, amely
ben Kotzebue vígjátékai is szerepeltek,17 így zárta a jegyzetet: „Német nyelvből jelesebb vígjátékokat is le
hetne fordítani, ha éppen Kotzebuenál maradnánk is, mint ezek." 

Nizsalovszky átnézte August Kotzebue műveinek 1840/4l-ben megjelent, 45 kötetes összkiadását, de 
nem találta meg benne az eredetit.18 Szemere Pál azonban nem ezt a kiadást használta, hanem a bécsi, 1828. 
évi 49. füzetét, amelyben valóban együtt is szerepel a Das zugemauerte Fenster c. vígjáték és a Csel eredeti
je, a Herr Gottlieb Merks, der Egoist und Kritikus c , először 1809-ben megjelent darab,„Eine Burleske im 
zwey Aufzügen."19 Szemere, aki soha nem — magánlevélben sem — tiltakozott a neki tulajdonított fordí
tás ellen, teljesen szöveghű átültetést készített. Megőrizte a szereplőket, bár nevük helyett csak foglalkozás
neveket használt: Herr Gottlieb Merks, Magister und berühmter Kritikus — Kritikus; Coraline, eine fremde 
Schauspielerinn — Színészné; Foppmann, ein Schriftsteller — Szerző; Julchen, ein armes Mädchen — Hölgy 
(!); Kilián, ein alter Schreiber — író-diák; Krause, ein Buchhändler — Könyváros; Fritz Holder — Ifjú. Meg-

13 TAXNER—TÓTH Lm. 105. 
14 Idézi VISZOTA Gyula, B. Eötvös József levelei Széchenyi közlekedési javaslatáról, Budapesti Szem

le 1919. II. 81., magyarul: Széchenyi István: Napló, válogatta és s. a. r. OLTVÁNYi Ambrus, Bp. 1978. 
683. 

15 Lm. 21. 
16 Kritikai Lapok 1834. IV. füzet, 31. 
17 A körlevél legutóbb: A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig szerk. KERÉNYI Ferenc, Bp. 

1987. 158. 
18 Theater von August von Kotzebue I—XL., Wien—Leipzig 1840-1., vö. NIZSALOVSZKY—LU-

KÁCSY i. m. 52. 
^Dramatische Werke von August v. Kotzebue, 49. Bändchen, Wien 1828. A kötet OSZK-jelzete: 

294.774 
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ritkította az epizódistákat: Einige Bediente und stumme Personen — Inasok (ketten vannak). Csaknem hiány
talanul megőrizte a jelenetezést is: az I. felvonásnak mind a kilenc jelenetét, míg a DL felvonásban a 12-ból 
11 -et formált, kihagyva az eredeti 9. jelenetet, amelyben az öntelt kritikust megtréfáló álperzsák nagy sta-
tisztéríát igénylő menete látható. Emiatt Szemere el is felejti visszahozni a színre Szerzőjét, akit a Színész
nő az eredeti 10. (a fordított 9.) jelenet elején megszólít mint a precesszió végén bandukolót. A fordító őt 
azonban már a 7. jelenet végén kivitte a színről. Változtatás még, hogy Merks monológjai Kotzebue-nál az 
I. felvonás 5. és 9. jelenetében prózában indulnak, majd versbe csapnak át. Ezeknek Szemere pontos, de pró
zai fordítását adja. Az átültetés egészére érvényes Bajza minősítése: „A fordítás (hihetőleg Szemeréé) 
könnyű és correct. Bár így fordíttatnának nyelvünkre az olly drámák, mellyek literatúránknak nyereségei le
hetnének."20 

Szemere tehát fordítói és szerkesztői eszközökkel szól bele az 1830-as évek elejének irodalmi-kritikai 
vitáiba, amikor a Muzárionban egymás után közölte az anonim Cseh, majd (másodközlésben) A kritikus apo-
theosisái Eötvöstől. Kölcseynek Szemere (Pécelről, 1831. november 7-én kelt levele tanúsága szerint) előze
tesen nemcsak a röplapot küldte meg, hanem — Szalay Lászlóval, akit Kölcsey patvaristájának ajánlott — 
már ekkor a Muzárion csak 1833-ban megjelent kötetének teljes kéziratanyagát, tehát Eötvös írását és a Csel 
fordítását is: „Soraimmal Vilmát s az Essayt, apotheosist, bürlesket Szalay adja neked által..."21 (A műcímek 
kiemelése tőlünk. — K. F.) 

Bajza ezúttal nem vette fel a neki dobott kritikai kesztyűt: a fordítónak választását bírálta csupán („E 
vígjátéknak nincs művészi becse s a Kotzebue-i sületlenségek közé tartozik „"), elismerve mesterségbeli 
tudását, s mindezt tette éppen a minőségelv nevében, a .Kritika kell ma" igazságát szemléltetendő. A sze
mélyére tett célzást sem a Csel főhősében, sem az Eötvös-töredék Habar-figurájában nem látszott észre
venni. Az utóbbira szót sem vesztegetett. 

Annál részletesebben elemezte a pályakezdő drámaíró munkáját a Kritikai Lapok ugyanazon számában, 
sőt a Bajza Muzárion-recenzióját követő helyre tördelt bírálatban Toldy Ferenc, amikor Eötvösnek A háza
sulok c , Pesten Hartlebennél 1833-ban megjelent vígjátékáról 39 oldalon át értekezett.22 A hétköznapi élet 
ábrázolását felvállaló Ciceró-mottóból kiindulva, sorra vette a karakterek egyoldalúságát és érdektelenségét, 
rámutatott a dramaturgiai kezdetlegességekre és hibákra, és oldalszámra jegyezte ki Eötvös nyelvi gyarlósá
gait. A tárgyszerűnek ható, hiszen a vígjáték valóban meglévő gyenge pontjaira lecsapó kritika erősen ten
denciózus voltát csupán néhány jel árulja el: a darab jelentőségéhez mérten túlzott terjedelem (a vígjáték 
egyharmada); az Eötvös származására és társadalmi állására tett oldalvágás, amikor a társalkodás tónusának 
hibáival is megvádolta a szerzőt; végül pedig az a csúsztatás, hogy a kritikus a széphalmi mester ajánlásában 
kifejezett reményt {Kazinczy útja Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra, 1831.) Eötvös szép ígéretű pályájá
ról éppen nem látta valósulni a vígjátékban, holott Kazinczyt nem az író, hanem csak kiadója hivatkozta a 
könyv hirdetésében, a vígjáték kelendőségét növelendő. Ezzel az utalással Toldy a kötet élén álló monogra
mot („B. E. J.") is feloldotta a nyilvánosság számára, pedig a rejtőzködésnek—báró Eötvös Ignáczné Lilien 
Anna szerint — éppen az lett volna a célja, hogy megóvja nevüket Bajza 1831,-4 kritikus apotneosisa óta 
várt támadásától.23 

Eötvös további pályájára Toldy bírálata kétségkívül hatott. Szomorújátéka, a Boszú (1834) kapcsán Sza-
layt színházi előadás szervezésére ösztönözte, hogy műve ne csak a szűk olvasóközönség csekély nyilvános
sága elé kerüljön: „ ... a vígjátéknak felette kis publicuma volt, s ez a legnagyobb baj, mert a recensio ellen 
nincs appellata."24 Több mint tíz évvel a történtek után már humorral emlékezett vissza: „Gondolám magam
ban: hátha mégiscsak lesz belőlem valami!" — de feltűnő, hogy titkárának Berecz Károlynak még ekkor is, 
1844/45-ben visszatért drámaírói pályakezdése tanulságaira.25 

Kerenyi Ferenc 

2 0 1 . h. 32. 
21 Szemerei Szemere Pál munkái, szerk. SZVORÉNYI József, Bp. 1890. II: 235. 
2 2 TOLDY F e r e n c i házasulok, i. h. 57—96. 
^NIZSALOVSZKY—LUKÁCSY L m. 56. 
24 Uo. 71. Egyetértünk az ott olvasható jegyzettel, hogy a publikum utalás nem színházi előadásra 

vonatkozik. 
25 BERECZ Károly, A régi „Fiatal Magyarország", Bp. 1898. 64. 

431 



Petőfi Sándor, három megye táblabírája 

Petőfi Sándort, aki költeményeiben a korabeli táblabíró világot nemigen kímélte, eddigi tudomásunk sze
rint három vármegye választotta (nyilvánvalóan tiszteletbeli) táblabírájának. Arany János költőbarátjához 
írott, 1847. november 11-i levelében, amelyben hivatalos személyhez illő gondossággal lajstromba veszi, 
hogy a Szalontán vendégeskedő ifjú házaspár mi mindent hagyott nála, annak rendje és módja szerint meg
tiszteli ezzel a címmel: .feljegyzése azon ingó vagyonoknak, melyeket Petőfi Sándor 3 megye táblabírája, 
és nője múlt October 31^n szegény célámon feledni méltóztattak." 

Feltehetőleg csak az első alkalommal volt jelen a tisztújító közgyűlésen. Történt az pedig az első, sikerek
ben gazdag felvidéki útja során (1845. április 1 -jétől június végéig), Gömör vármegyében, Rimaszombatban. 
A gömöri kirándulásról és a tisztújításról Petőfi beszámol az Úti jegyzetekben. Hogy ki javasolhatta táblabí
rónak az akkor már országos hírű költőt (aki épp az utazás során győződhetett meg hírnevéről)? Valószínű
leg két gömöri ismerőse (Sz. Lajos és H. Jancsi — így említi őket az Úti jegyzetekben. Széplaky Lajosról és 
Huszt Jánosról van szó), akikkel még Pesten ismerkedett meg 1844. október 12-én, dicstelen színpadi fellé
pése után a Komló nevű vendéglőben, vagy azok befolyásos barátai, például Adorján Boldizsár, a földbirto
kos költő. Szállásáról Huszt János gondoskodott, a saját házába hívta, de amikor Petőfi későn tért haza, hogy 
a már alvókat ne zavarja, a földön hált. Ez a ház most is áll és jó állapotban van, a rimaszombatiak szeretettel 
vigyázzák. Az 1845. május 29-én zajlott tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve megőrződött, a levéltárak 
összevonása, átszervezése következtében ma Besztercebányán található (átátny oblastny archív Banská 
Bystrica. -kp 70. 1845.). A jegyzőkönyv 388. oldalán a .Megyebeliekből pedig kineveztettek" között 
olvasható,.Petőfy Sándor" neve. A következő lapon pedig a „Kik közül jelenvolt" kezdetű bekezdésben még 
egyszer megtaláljuk, ugyancsak y-nal írva. Petőfi főszerkesztőjéhez, Vahot Imréhez Várgedéról írott nyílt 
levelében, amely a Pesti Divatlap 1845. június 19-i számában jelent meg, az aláírás után humoros, kicsit büsz
kélkedő gesztusként használja újsütetű címét. 

A második választási adat az 1847. augusztus 3—5-i sátoraljaújhelyi tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvé
ből származik. (Az adat lelőhelye: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2. sz. levéltár, Zemplén vármegye köz
gyűlésének iratai 1845—1847. OL: 17 059.) A jegyzőkönyv 408. oldalán ,A Megyebeli s más folyamodó 
egyénekből" kezdetű bekezdésben (ti. „a táblabírák sorába ki nevezni kegyeskedett") szerepel,.Petöfy Sán
dor" neve. A nevek felsorolása után a „a jelenvóltak a szokott hitet le tették. —" záradék olavasható. Nem 
valószínű, hogy Petőfi ott volt, kicsit korábban járt Sátoraljaújhelyen, július 10-én érkezett Kazinczy Gábor
hoz, és július 11 -én már utazott is tovább Szatmárba. Kinevezését minden bizonnyal Kazinczy Gábor java
solta (akit ugyanezen alkalommal főszolgabíróvá választottak). Ez az adat szerepel a Hőgye István által szer
kesztett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 26. kötetének 103. oldalán. 

A harmadik kinevezés 1847. október 18-án történt Balassagyarmaton, Nógrád megye táblabírája lett, az 
eseményről több korabeli lap is tudósít. A Budapesti Híradó november 2-án ezt írja:,.Petőfi a nógrádmegyei 
táblabírák közé soroltatott, csodálja aztán még valaki, hogy napjainkban olly sok a politikus költő, és mond
ja még valaki, hogy a magyar nemzet nem gondoskodik költőiről." 

Az idézet utolsó sorából is megtudhatjuk, hogy ez a tiszteletbeli táblabírói cím adományozás nem volt rit
ka dolog. Petőfi összes Művei korábbi kritikai kiadása levelezéskötetének szerkesztői a cikk elején említett 
Arany János-levél jegyzetében megírják, hogy a reformkorban általánosan elterjedt szokás volt híres írókat, 
költőket, művészeket táblabíróvá választani. Többek között Vörösmarty Mihály, Garay János, Toldy Ferenc, 
Döbrentei Gábor is több vármegyének köszönhetően büszkélkedhetett ezzel a címmel. 

Az előző választásokhoz hasonlóan, a balassagyarmatinak a jegyzőkönyve is megvan (Pest és Nógrád me
gye Állami levéltára, Közgyűlési jegyzőkönyvek X 452 121. cím. 130. köt. OL száma: 8742). A Jegyző
könyv 564. oldalán a főispánhelyettes úr őméltósága által táblabírává kinevezett személyek között ott olvas
ható „Petőfy Sándor" neve. Hogy ki kezdeményezte a nógrádi kinevezést, nem tudjuk. Talán Lisznyai Kál
mán, a költő odavalósi barátja. 

RatzkyRita 
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Tóth Árpád különös gyorsírása 

Betűk, betűk, ti téveteg vonalkák, 
Szeszélyetek mi cél felé halad? 

Ti, bum guzsallyán sodrott halk f onalkák, 
Mivé lesztek ma ujjaim alatt? 

Ezek a betűk, a téveteg vonalkák sokszor bizony különös módon kapcsolódtak Tóth Árpád kézírásában. 
Gyorsírásos jegyzeteit lapozgatva éppen a közelmúltban bukkantam írásában egy érdekes jelenségre. 

Mint ismeretes, a költó kitűnő gyorsíró volt. A gyorsírást könnyen tanulta meg, kézügyessége már a reál
iskola első osztályaiban jelentkezett, amikor még rajztudásával tűnt ki diáktársai közül — bár 15 éves korá
ban már verselgetett, önképzőkörben szerepelt, az iskolai ünnepélyek szónoka lett. Irodalmi kibontakozását 
debreceni irodalomtanára, Kardos Albert segítette, akit évek múlva versben is köszöntött: 

... És zenél még a halk kert, 
Győzve súlyos őszökön, — 
Hadd írom a Kardos Albert 
Szép könyvébe: köszönöm! 

Tóth Árpád pályáját mint hírlapíró Debrecenben kezdte, majd Pesten folytatta. Élete akkor lett nyugod
tabb, könnyebb, amikor a húszas években, mint gyorsíró, Az Est lapok munkatársa lett. így segítette kenyér
hez a gyorsírás azt a költőt, aki életében oly kevés babért aratott — pedig, mint Szabó Lőrinc írja összes köl
teményeinek előszavában: „Ennek a költőnek, aki kisiklás nélkül volt tökéletes és nagy lett anélkül, hogy egyéb 
akart volna lenni, mint jó poéta, oly biztos és töretlen a fejlődése, mintha valami helyettünk cselekvő elren
delés vezette és zárta volna le ..." 

Tóth Árpád gyorsírásos hagyatékának áttekintésére Szabó Lőrinc hívta fel a figyelmemet 1957 nyarán. 
Egy decemberi délután Annuskával, a költő özvegyével a hátramaradt kéziratokat rakosgattuk. Az egye

temi jegyzetek között, egy elsárgult füzetlap szélén ráakadtam egy ismeretlen gyorsírással írt versre. 
Szinnyei professzor előadását jegyezve, a francia szavak, jegyzetek mellett, a lapszélre kétszakaszos vers 
került gyorsírással1. Amikor a megfejtéssel elkészültem, Kardos Lászlónak mutattam meg, aki két-három szót 
ki is javított, melyek a gyorsírásból nem egyértelműen voltak olvashatók (tán-talán, lány-leány, stb.). A vers 
Lelkem fáj... címmel először a Gyorsírók Lapja 1958. évi februári számában jelent meg. 

Bár azóta is többször foglalkoztam Tóth Árpád gyorsírásos feljegyzéseivel, 1986 őszén egészen újszerű 
írásmódra találtam. Azt már tapasztaltam Kosztolányinál, Szabó Lőrincnél, Gulyás Pálnál, Vikár Bélánál, hogy 
kézírással írt szavaknál a végződéseket, ragokat sokszor gyorsírással rövidítik, vagy a névelőket a gyorsírási 
jellel írják, gyakori, hogy jegyzetelés közben az idegen szavakat kiírják kézírással. Tóth Árpádnál egészen 
más a helyzet: verssoronként váltakozik a kézírás és gyorsírás, sőt sorokon belül is. írásához, gondolkodásá
hoz szorosan hozzátartozott a gyorsírás, a gyorsírás betűi, jelei, hogy nemcsak egy mondaton, egy soron be
lül használta felváltva a két írást, hanem szavakon belül is. Gyorsírással kezdte, kézírással fejezte be, vagy 
fordítva. Előfordult, hogy a nehezen kiolvasható vagy idegen szavakat gyorsírással írta, ugyanakkor az utá
na következő egyszerű szavakat kézírással folytatta. Természetesen még ő is a Gabelsberger—Markovits 
rendszert tanulta a debreceni gimnáziumban. 

A Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában találhatók a bemutatott jegyzetlapok is, melyeken jól 
megfigyelhető az írásmódok változtatása (pl. az a szó „füleidben", melyben a ,/ül"-t gyorsírással írta, majd 
az „eidben"-t már kézírással folytatta). Mindez azt bizonyítja, hogy a költő kitűnő gyorsíró volt s a két írás
mód nála csaknem eggyé olvadt. 

* 

A hetvenes években Hajnal Gábor kérte, nézzem át azokat a verstöredékeket, melyeket Szabó Lőrinc fej
tett meg Tóth Árpád gyorsírásos hagyatékából — részben hiányosan —, hátha ki tudom egészíteni. Úgy érez-

L. az 1. sz. mellékletet. 
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tem, ha Szabó Lőrinc, aki költőtársával egy időben, ugyanazon tanártól tanulta a gyorsírást, barátok voltak, 
versenyeztek is egymással, nem tudta megfejteni, hogy merjek én próbálkozni? Amikor az MTA kézirattá
rában megnéztem azt a régi újságot,2 amelynek lapszéleire feljegyezte verstöredékeit Tóth Árpád, megdöb
bentem az alig olvasható jelektől. Hajnal Gábornak igaza lett, néhány órai böngészés után, nagyítóval való
ban sikerült a néhány kimaradt szót megfejtenem. 

A dőlt betűs szavak a megfejtések: 

Megbocsátani az ifjúságot, 
az édes bűnöket 

A tűnő ifjúságot miért sirassam, 
a sírás is csak ifjúkorban szép. 

Mily vak a szív, mely izzott — 
könnyű jókedvünk édes napja ég — 

Ej, jaj de más a vénülő búbánat 
Csipás könnye ragadós utálat. 

így, régiesen, mint a régi költők 
mithologiával, ahogy már nem divat, 
Isten, bús szívem téged idézget, 
Isten, búsuló szívem téged hivat... 

(MTA Ms 4700/438) 

Mennél jobb gyorsíró valaki, annál jobban rövidít, ill. egyéniesíti az egykor tanult gyorsírást. 

Tóth Árpád műfordítói munkásságát értékelve, nyelvtudásáról, jó nyelvérzékéről korábban is olvashat
tunk, de orosz nyelvtanulásáról sehol sem történik említés. Kardos László 1955-ben megjelent könyvében 
azt írja, hogy az oroszokat német átültetésből fordította magyarra. Az orosz nyelv tanulására sehol nem 
találunk utalást Gyorsírásos kéziratai között azonban találtam néhány cirill betűs oldalt. Az egyiken orosz 
szavak cirill írással, magyar jelentésüket gyorsírással jegyezte. A másik lapon gyakorlószöveg a költő jól 
ismert keze írásával. A könnyen olvasható mondatok, a szépen összefüggő cirill írás kétségtelenül komoly 
nyelvtanulás eredménye. Kitől tanult Tóth Árpád oroszul? Tanártól, vagy esetleg Budapesten élő orosz 
emigránstól? Vagy magánúton német-orosz tankönyvből, amikor sokféle munkája közben kis időt tudott 
erre szakítani? — tettem fel a kérdést a Magyar Nemzetben {Tóth Árpád Csehov-fordításához, 1980. n. 
15.), remélve, hogy talán válasz érkezik egy olvasótól. Ez nem történt meg, mint ahogy más lapokban is 
bemutatott cirill betűs írására, orosz nyelvtanulására nem érkezett felvilágosítás (Család és iskola — 1961. 
X., Gyorsírók Lapja — 1968. szeptember). Egy biztos, hogy csak 1920 után kezdett foglalkozni az orosz 
nyelvvel. Ezt elsősorban az 1920 előtti leveleiből állapíthatjuk meg. 1916—1920 között betegsége miatt 
több alkalommal volt orvosi kezelés miatt Svedléren és a Tátrában — a pihenést nyelvtanulással töltötte, 
vagy inkább enyhítette. Bródy Pálnak írt leveleiben állandóan nyelvkönyveket kér — orosz nincs köztük. 
Hogy akkor már ismerte az orosz nyelvet, azt bizonyítja Novy Smokovecről Nagy Zoltánnak írt levele is: 

2 L. a 2. sz. mellékletet. 
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1 Jegyzetlap Szinnyey professzor órájáról — lapszélen az említett vers 
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2. Verstöredékek egy újság szélén 
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„ ... Befejezésül ide írom még a Prudy című szlovák Nyugat-féle folyóiratnak az új magyar költészetről 
közölt cikkéből a rád vonatkozó, többször megígért sorokat. Lefordíttatni — jellemző! itt még senkivel se 
tudtam rendesen, de Peterdi otthon biztosan jól meg fogja érteni, mert az orosz egészen közel áll a szlo
vákhoz." 

Peterdi István költő és műfordító az I. világháborúban orosz fogságba került és csak hét év múlva tért ha
za. Kitűnően megtanult oroszul, Gogol, Csehov, Tolsztoj műveit fordította. Tóth Árpádnak jó barátja volt. 
A Nagy Zoltánhoz írt fenti levél, melyben Peterdi orosz nyelvtudására hivatkozik, részben választ ad a kér
désre, kitől tanult oroszul, ki segítette a nyelvtanulásban. Neki nem társalgási nyelvtudásra volt szüksége, ha
nem az orosz — cirill betűs — írás és olvasás elsajátítására, hogy a közvetítő nyelvről fordított művet ösz-
szehasonlítsa Csehov eredeti szövegével, hallja a szavak csengését, érezze a párbeszédek lüktetését, azt a 
légkört akarta megteremteni, amelyben éppen a Cseresznyéskert játszódott (Vajon ismerte-e Tóth Árpád 
Csehovnak azt a levelét, amelyben francia fordítójának azt írja: ne vesződjék a Cseresznyéskert átültetésé
vel, hiábavaló munka volna ezt idegen nyelven színpadra vinni, hiszen ezt csak oroszok érthetik meg. — A 
levelezést Csehov özvegye tette közzé.) Hogy mennyire sikerült Tóth Árpádnak a fordítás, arra elég Móricz 
Zsigmond szavait idézni: „...Tökéletesebb, gyönyörűbb dolgot aligha láttam még. Az előadás a legteljesebb, 
legnagyszerűbb, tökéletesebb szépséggel ezt a milliót már nem hozhatják. Csúcsa a millió-festészetnek, amit 
a szerző, fordító, színészek és rendezés ebben a darabban produkál." 

„Fordításaim a legteljesebb szigorúsággal igyekeznek az eredeti idomhoz simulni" — írja Tóth Árpád 
Örök virágok c. kötetének előszavában. Ez az alaposság jellemző Csehov-fordítására is. Amikor évekkel eze
lőtt a német, francia és magyar fordítást összehasonlítottam a Cseresznyéskert orosz eredetijével, könnyen 
megállapíthattam, hogy mennyire vette hasznát Tóth Árpád orosz nyelvtanulásának és ekkor találtam egy 
újabb adatra nyelvtanulásával kapcsolatban. Lehet, hogy néki is az ugyancsak Pestre került debreceni költő
társ és jóbarát ajánlott orosz nyelvtanárt, mint Bóka Lászlónak, aki azt írja Szabó Lőrincről: „ ... Részben az 
ő biztatására jártam Laziczius Gyula orosz óráira. Lazicziust nagyon jól ismerte" (Bóka: Arcképek, vázlatok 
és tanulmányok). 

A fordítások összevetésénél valami érthetetlen volt számomra: a mű eredeti címe: „BuiuHeet/ü cad", te
hát Meggyeskert! Hogyan lett a meggyeskertből cseresznyéskert? Csehov szándékosan adta színmüve címé
nek a ,, BuuuHeebiü cad "-ot, Meggyeskertet, mert az országnak, hazájának azon a területén, ahol a darab 
játszódik, a cseresznye nem terem meg, csak a meggy. A német és a francia fordítás címe is Cseresznyés
kert — Der Kirschgartan — La cerissie (meggy németül: die Weichssel — franciául: La griotte.) Oroszul a 
Cseresznyéskert,, Hepeu/Heebiü cad " lenne. Hogyan lehet az, hogy erre Tóth Árpád nem figyelt fel? A né
met és francia fordítást látva, a címet nem ellenőrizte az orosz szótárból? Vagy talán azért nem, mert a fran
cia nyelvű kiadás orosz földön jelent meg s ezért is elfogadta a változott címet? 

Schelken Pálma 
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