
KERÉNYI FERENC 

PETŐFI-VERSEK SZÍNHÁZI ZSEBKÖNYVEKBEN (1845-1880) 

Martinkó András és Kiss József emlékének 

1. A színházi zsebkönyvek és irodalomtörténeti forrásértékük 

A színházi zsebkönyv (almanach) német mintára meghonosodott kiadványtípus 
a 18. és a 19. században. Az eredetileg egy-egy évad vagy naptári év érvényes 
kalendáriumát, társulati névsorát és teljes műsorát, vendégművészeit, társulati 
eseményeit feltüntető zsebkönyvek Magyarországon a német színészetben 1787-
től, a magyar játékszín gyakorlatában pedig 1793-tól tűnnek fel. Annak a városi 
közönségnek (polgároknak, értelmiségieknek) készültek, amely bérletesként, 
színpártoló egyesület tagjaként vagy gyakori nézőként a rendszeres színjátszás 
feltételeit biztosította. A kiadvány hatóköre általában korlátozott volt, nem terjedt 
túl a település határain. (Még a Nemzeti Színház évkönyvéről is azt jelentette 
Gömöri Frigyes, a Délibáb c. divatlap kecskeméti levelezője, a lap 1853. február 
13-i számában: „Vahot 'Színházi almanachja' nálunk kevés előfizetőket szám
lál...") Példányszámuk mindazonáltal nem lebecsülendő: a kecskeméti Szilády 
Nyomda könyvei szerint 1842-ben a Nemzeti Színház zsebkönyvét 600 példány
ban nyomták (ebből 400-at velínpapíron); a helyben játszó társulatnak is 500 
példány készült 1848-ban.1 

Elsődleges funkciója szerint a zsebkönyv a dráma- és színháztörténet alapvető 
forrása, amely (utólag készülve) mindenkori kontrollja az előadást megelőzően 
kibocsátott és az esetleges műsor- vagy szereplőváltozásokat követni már nem 
tudó színlapnak. A magyar vándorszínészeti gyakorlatban azonban, melyre a 
ritkább esetekben volt jellemző az egy évad - egy társulat - egy város hármassága, 
a zsebkönyv pótlólagos művelődési funkciókat is vállalt. Olvasnivalót nyújtott 
közönségének: mindenekelőtt persze drámaszövegeket (eredetieket és fordításo
kat, zömmel egyfelvonásosokat és operalibrettókat, főleg a társulat színésztagjai
nak munkáiból), de verseket, elbeszéléseket, anekdotákat, aforizmákat, sőt 
tanulmányokat is. A színházi zsebkönyv tehát a speciális kalendárium szintjéről 
elmozdulva, köztes kiadványműfajjá vált, a szépirodalmi almanachhoz közeledve. 

Ebben a minőségében kiadta a kortárs magyar szépirodalom minden jelentős 
alkotóját és műfaját. Néhány kevéssé ismert, látványos példát erre - a zsebköny
vek említett bibliográfiája alapján. Kilényi Dávid társulata Kolozsvárott (553. sz. 
zsk., 1838, Feleki Miklósnak, a későbbi híres színésznek szerkesztésében) kiadta 
Kölcsey Vanitatum vanitasát. Arany Jánostól az 1850-es években nemcsak az 
Alkalmi verssel és szállóigévé lett refrénjével („Adjon Isten, ami nincs / Ez új 

1 A Kecskeméti Szilády Nyomda iratai 1840-1913, Bács-Kiskun megye Levéltára, XI. 9. „1-ső 
Nyomdai Főkönyv 1841-1857", 9. és 38. A színházi zsebkönyvek áttekintésére: A Magyarországon 
megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. Összeállította HANKISS Elemér és BERCZELI A. Károlyné, 
Budapest, 1961. A továbbiakban: MSzZsB. (A könnyebb követhetőség kedvéért a Petőfi kritikai kiadás 
és a Petőfi-adattár köteteinek rövidítéseit használjuk.) A zsebkönyvek bibliográfián belüli sorszáma 
egyszersmind jelzetük is az OSZK Színháztörténeti Tárában. 
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esztendőben") találkozunk; a Zács Klára c. ballada zsebkönyv-közléseiről a kritikai 
kiadás sem tud: 812. sz. zsk. Pécs, 1858. és 32. sz. zsk. Arad, 1860. Ugyancsak 
példázat-értéke lehetett annak, hogy a kolozsváriak 1866-ban (596. sz. zsk.) 
közölték Az ember tragédiájának IX., párizsi színét. Az ötletet átvette tőlük Sztupa 
Andor színigazgató társulata: Sárospatak, 1870. (874. sz. zsk.) Természetesen a 
versanyag zömét nem a rangos költők adták. Bajza, Vörösmarty, Garay, Erdélyi 
stb. költeményei mellett nagy számban jelentek meg nyomtatásban a társulatok 
tagjainak zöngeményei, valamint a sikeres zenés vígjátékok, népszínművek, majd 
operettek dalszövegei, a korszak slágerei. 

A színészet differenciálódásával párhuzamosan, jelentős különbségek mutatkoz
tak a nagyobb városokban huzamosabb ideig játszó társulatok és a kisebb együt
tesek kiadványai között. (Faluzó társulatok csak nagy ritkán, nyomdával rendel
kező városokban bocsátottak ki zsebkönyvet.) A tanulmánykötet méretű, igényes 
könyvművészeti kivitelű nemzeti színházi zsebkönyvektől (1838 és 1876 között) 
a néhány lapos, alkalmi, színlappapírra nyomott kiadványokig terjed a lista, az 
utóbbiak olykor még a társulat, sőt a súgó nevét sem rögzítették.2 A zsebkönyvek 
szerkesztése és kiadása ugyanis rendszerint a súgó feladata, sőt jövedelemkiegé
szítő üzlete volt; általában személyesen forgalmazta, az ár pedig megajánlás és 
alku tárgyát képezte, a felülfizetés reményében, így nem is nyomtatták rá a 
példányokra.3 

A színházi zsebkönyvek kiadása a dualizmus korának első évtizedében 
fokozatosan megszűnt. A színikerületi rendszer kialakulása, a társulatok tervezett 
és egyeztetett mozgása, a róluk szóló információk átkerülése az országos színészeti 
szaksajtóba és a fellendült helyi sajtóba az 1870-es években fölöslegessé tette őket. 

2. A Petőfi-versközlések statisztikus igazságai 

A címben jelzett évkörben a színházi zsebkönyvekben harminc teljes szöveg és 
négy egystrófás részlet jelent meg Petőfi Sándor verseiből, összesen ötvenöt 
(48 + 7) közlésben. Ez kiegészül egy kétes hitelű vers két közlésével, valamint egy 
levél egy ízbeni publikálásával. Külön szövegtestet képez öt Petőfinek tulajdonított 

2 A két legterjedelmesebb, tanulmánykötetként is felfogható zsebkönyv nem véletlenül született a 
színészet társadalmi pártolásának kényes pillanataiban. KÖNYVES Máté Játékszíni Koszorúja (Buda-Pest, 
1834. 256. sz. zsk.) a magyar színészet addigi történetét, akkori állapotát, Pest vármegyei játékszíni 
könyvtárának teljes listáját is tartalmazta szépirodalmi melléklet nélkül, hogy egyrészt így mondjon 
köszönetet a vezérvármegyének a Várszínházban megtelepedett és a leendő" Nemzeti Színház első 
színészgárdáját képező társulat segítéséért, másrészt pedig, hogy kedvet élesszen másokban is a 
pártolásra. Mindezt tette 206 számozott lapon. VAHOT Imre Magyar Thaliája (Pest 1853,185. sz. évk.), 310 
számozott lapon egyetemes színháztörténetet és gazdag szépirodalmi mellékletet is hozott, hogy az 1849 
után a Nemzeti Színházat fenntartó-pártoló arisztokrácia és polgárság ízlésének kedvében járjon. 

A súgó akkori feladatköre nem azonos a későbbivel: ő látta el a majdani rendező és a színházi 
könyvtáros munkájának egy részét, amikor vezette a műsoron lévő játékdarabok színpadi szövegének 
változásait, őrizte, gondozta őket, és olykor ügyelőként, sőt segédszínészként is működött. Olvasott, 
fordítással, dramatizálással is foglalkozó, fontos színházi szakemberek voltak. Kiss (Iván) Jánosból 
egyenesen a Honművész színikritikusa lett - ő volt az Egressyt bíráló írásaiért Vörösmartytól 
epigrammából kicsúfolt „Sikináv". Erre 1. még Kiss József jegyzetét A súgó c, megsemmisített Petőfi
vershez, PSÖM1.147.! 
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textus (négy vers és egy mottóul szolgáló idézet) kétszeri közlése - ez utóbbiak a 
recepció- és kultusztörténeti kutatásnak szintén fontos forrásai. 

A közölt versek mennyisége elegendő ahhoz, hogy Bodolay Géza diáktársasági 
áttekintése és Kiss Józsefnek a Petőfi-adattár I. kötetében található, Endrődi Sándor 
adatait kiegészítő, Bodolay eredményeit is szintetizáló összefoglalása, valamint a 
Petőfi-adattár II. kötetében, Oltványi Ambrus által közölt napló- és levelezés-adatai 
után4 most a recepciótörténet egyik újabb szeletének nyersanyagával szolgáljon. 
Ez azonban nemcsak a költő haláláig terjed, hanem két további fejezete is van: egy 
1867-ig számítható második és egy 1868-tól az 1870-es évekig tartó harmadik. Az 
utóbbira jellemző, hogy megjelennek (a kibontakozó kultusz körüli viták 
lecsapódásaiként) a Petőfire vonatkozó, róla szóló versek is: négy költemény és 
egy jelenet összesen hat közlésével. 

A három periódus versközlései, a címváltozatok és a legfontosabb (itt speciális) 
közlési adatok megadásával, a következők: 

A megjelenés A zsk. 
száma 

Súgó, 
szerkesztő 

Társulat, 
igazgató Vers 

éve helye 
A zsk. 
száma 

Súgó, 
szerkesztő 

Társulat, 
igazgató Vers 

1845 Pest 271. Gillyén Sándor 
Gönczy Soma 
Réti Mihály 

Nemzeti Színház Színészdal; Levél egy színész
barátomhoz; A tentás üveg 
(sic!) 

1847 Nagyvárad 763. Fehérváry Kontra 
Antal 

Kőrösy Ferenc Bordal (= Üresen áll már a 
kancsó...) 

Székesfehérvár 1019. Csiky Gergely Kilényi Dávid 
La tabár Endre 

Örömdal (= Édes öröm, it
talak már...); Bojtárdal 
(= Tedd le, bojtár, a subá
dat...) 

Pápa 787. ? ? Örömdal; Bojtárdal 
1848 Kecskemét 538. Fehérváry Kontra 

Antal 
Kőrösy Ferenc Bordal; Rég veri már a ma

gyart a teremtő... 

1853 Pest Nemzeti Színház 185. Vahot Imre 
évkönyv 

1854 Nagykanizsa 713. Szathmári Elek Szőllősi Mihály 
Szuper Károly 

1854 Nagykanizsa 714. 
után 

Latabár Endre 

1854 Szeged 
Miskolc 

Szarvas 

970. Szőllősy Károly Hetényi József 
690. Szőllősy Károly Hetényi József 

946. Szathmári Elek Nyíri György 

Síromra virágokat! (= A vi
rágok); Czakó temetésén 
Hollósy Cornelia Emléke 
(= A virágnak megtiltani 
nem lehet...) 
Hollósy Cornelia Emléke 

Disznótorban 
Czakó temetésén; Mi volt 
nekem ?; egy epigramma 
(= Cs. E. kisasszony em
lékkönyvébe) 
Rózsabokor a domboldalon... 

4 A megjelenés időrendjében: ENDRÍDI Sándor, Petőfi napjai a magyar irodalomban, 1842-1849. 
Budapest, 1911. 19722 (hasonmás kiadás, kiegészítő függelékkel); BODOLAY Géza, Irodalmi diáktársaságok 
1875-1848. Budapest, 1963. passim, de főleg 452^54.; Petőfi-adattár I. Gyűjtötte, s. a. r. és a jegyzeteket 
írta KISS József. Budapest, 1987.; Petőfi-adattár II. Gyűjtötte, s. a. r. és a jegyzeteket írta OLTVÁNYI 
Ambrus, szerk. KISS József. Budapest, 1987. 
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A megjelenés 

helye 
Azsk. 
száma 

Súgó, 
szerkesztő 

Társulat, 
igazgató Vers 

1855 Szarvas 947. (elveszett vagy lap 
bibliográfiája alap 
Petőfi-versanyaga 

pang; Petrik 
árt említve; 
szintén ismeretlen) 

1856 Szeged 975. ? ? Emlény (= Cs. E. kis
asszony emlékkönyvébe) 

1857 Szeged 978. Égeni Elek Havi Mihály 
Hegedűs Lajos 

Cakó temetésén (sic!) 

1858 Pécs 812. Csiky Gergely Molnár György A tintásüveg 
Gyula 476. Ozoray Árpád ifj. Újfalussy 

Sándor 
Tavasszal (= Ilyen óriást, 
mint...) 

1859 Nagyvárad 770. Martin Frigyes Molnár György Szeretlek, kedvesem 
Veszprém 1111. Virágh Gyula Csabai Pál Búcsú a színészettől; Ebéd 

után 
1860 Miskolc 696. Harmath Sándor Molnár György A rab-oroszlán 

Székesfehérvár 1025. Szó'lló'sy Károly Balogh Alajos Szüleim halálára: A vándor
legény 

1861 Kolozsvár 598. Jakab István Follinus János Szeretlek, kedvesem 
1862 Arad 36. Mustó Gusztáv Szabó József 

Philippovits István 
Az utolsó alamizsna; A ma
gyar ifjakhoz (cím nélkül), 
1 versszak 

Pest 188. Fésűs György 
évkönyv Toldy István 

Budai Népszínház Hazatértem (= Hazaértem) 

1863 Pest 62. Égeni Elek Budai Népszínház 
(Balatonfüred szá
mára) 

Az utolsó alamizsna 

Debrecen 347. Szathmári Elek Bács Károly epigramma (= Cs. E. kis
asszony emlékkönyvébe) 

1864 Balassagyarmat 61. Szathmári Elek (?) ? epigramma (= Cs. E. kis
asszony emlékkönyvébe) 

Székesfehérvár 1029. Kovács Elek Erdély Sándor A magyarok istene 
1866 Eger 376. Vadász Gyula ? Szeget szeggel 

Pest 321. ? ismeretlen vidéki 
társulat számára 

A külföld magyarjaihoz 

1867 Kolozsvár 601. Jakab István 
Nagy György 

Fehérváry Kontra 
Antal 

Haza és szabadság (= A ma
gyar nép), 1 versszak; 
Hazaszeretet (= A magyar 
ifjakhoz), 1 versszak 

1869 Kolozsvár 605. Jakab István 
Nagy György 

Fehérváry Kontra 
Antal 

Szörnyű halál (= Szörnyű 
idő) 

1870 Kolozsvár 607. Jakab István 
Nagy György 

Fehérváry Kontra 
Antal 

A honvéd + Petőfi levele 
Szemere Bertalanhoz 

Kolozsvár 609. Kontai József Nóvák Sándor 
másutt játszó tár
sulata számára 

Hazaszeretet (= A magyar 
ifjakhoz), 1 versszak 

1871 Sárospatak 876. Csiky Gergely Szathmáry Károly Furcsa történet; A vándorló 
{= A vándorlegény) 



A megjelenés A zsk. 
száma 

Súgó, 
szerkesztő 

Társulat, 
igazgató Vers 

éve helye 
A zsk. 
száma 

Súgó, 
szerkesztő 

Társulat, 
igazgató Vers 

1873 Kolozsvár 617. 7 ismeretlen társulat A magyarok istene 
után számára 
1874 Komárom 632. Sebestyén Lajos Völgyi György Honfidal (cím nélkül), 

1 versszak; Első szerelem 
1875 Sátoraljaújhely 
után 

879. Sándorfy Lajos 
színlaposztó 

? Színésszé lettem {- Első 
szerepem); A hazáról (cím 
nélkül), 1 versszak 

1876/77 Székesfehérvár 1033. Várady Ákos Mándoky Bála A magyarok istene 
1877 Szatmárnémeti 958. Szabó Ferenc Gerőfi Andor A magyarok istene 
1879 Gyöngyös 412. Sándorfy Lajos 

színlaposztó 
? Színésszé lettem (- Első 

szerepem); A hazáról (cím 
nélkül), 1 versszak 

1879/80 Debrecen 366. Virágháty Lajos Mándoky Bála Az utánzókhoz 
é. n. Gyulafehérvár 481. ? színlaposztó ? Színésszé lettem (- Első 

szerepem) 

A közlések 1842. október és 1849. július között írt Petőfi-versek, azaz átfogják 
a pálya egészét. A megírás időrendje szerinti áttekintésben: 

1842: 3 vers, 6 közlés 
1843: 3 vers, 5 közlés 
1844: 8 vers, 12 közlés + 1 versrészlet, 1 közlés 
1845: 1 vers, 1 közlés + 1 versrészlet, 2 közlés 
1846: 1 vers, 1 közlés 
1847: 8 vers, 13 közlés + 1 versrészlet, 3 közlés 
1848: 3 vers, 7 közlés +1 versrészlet, 1 közlés 
1849: 3 vers, 3 közlés 

A versek száma, változatossága tehát önmagában is cáfolja a korábbi vélemé
nyeket, amelyek meglehetősen alacsonyan állapították meg a színházi zseb
könyvek felhasználhatóságát a Petőfi-kutatásban, hiszen „ezeknek szerkesztői igen 
gyakran vették át más hasonló kiadványok szépirodalmi anyagát".5 Táblázatos 
összeállításunkból jól látható, hogy a súgók nemcsak akkor válogattak új és új 
szövegeket, amikor a társulat hosszabb ideig játszott egy városban (pl. Kolozsvá
rott 1867 és 1870 között; 601. 605. 607. sz. zsk.), hanem az igényesebb súgó
szerkesztők új játszóhelyen és több év elmúltával sem ismételgették a közölt 
Petőfi-verseket (pl. Miskolc és Szeged 1854-es esetében, 690. és 970. sz. zsk.). Az 
átvételek sem csupán egymástól történtek; a súgó magát is ismételhette az új 
állomáshelyen, mint tette pl. Fehérváry Kontra Antal 1847-1848-ban Nagyváradon 
és Kecskeméten, vagy Sándorfy Lajos színlaposztó Sátoraljaújhelyen és Gyöngyö
sön az 1870-es évek végén. 

Kiss József a PAt I. jegyzetében: 384. 
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Szintén feltűnő, hogy nem Petőfi színészversei dominálnak a közlések között, 
nem is mindegyik szerepel, pedig közülük három - a Színészdal, a Levél egy színész 
barátomhoz és A tintásüveg - színházi zsebkönyvben jelent meg először nyomtatás
ban. S hogy a játékszíni almanachok valóban olvasóközönség számára készültek, 
bizonyítja (a rendszeres színházlátogatók körét meghaladó példányszám mellett), 
hogy nem közölték Petőfi nagy és hamar híressé vált „szavalóverseit". Hiába 
keressük például Az őrültei, a megjátszható helyzetdalokat és zsánerképeket; a 
diáktársasági szavalóesték 54 darabjából mindössze 7 költemény közös.6 

3. A közölt Petőfi-versek tartalmi és textológiai kérdései 

3.1. A versek forrásai 

Ez a kérdés teljes bizonyossággal csak néhány esetben válaszolható meg: ha a 
szövegromlások vagy sajtóhibák között található egy vagy több olyan markáns 
szövegváltozás, amely filológiai szempontból kétségtelenné teszi a textus eredetét. 
Az 1854-ben közölt Disznótorban (Szeged; 970. sz. zsk.) például nem követi az 
Athenaeum 1843. augusztus 1-jei közlését, hanem olyan változtatásokat tartalmaz, 
amelyeket Petőfi a kötetkiadásokban hajtott végre, így a zsebkönyv forrása a 
Versek 1842-1844 vagy az Összes Költemények 1847-1848-ban megjelent három 
kiadásának valamelyike lehetett. Ez utóbbiak azonban (lévén azonos szövegűek) 
már nem különböztethetők meg egymástól. Inkább csak módszertani tapasztalata 
van A külföld magyarjaihoz 1866. évi pesti kinyomtatásának (ismeretlen vidéki 
társulat számára, 321. sz. zsk.). Szövege nem származhat a kéziratból vagy a Versek 
1844-1845 (Pest, 1845) kötetéből, minthogy az első sor ezekben még így hangzott: 
„Ti kelések a hazának testén..." A ma ismert és a zsebkönyvben is hozott fekélyek 
alakváltozat először az 1847. évi Összes Költeményekben található, szövege tehát 
innen vagy az ezt követő későbbi kiadásokból való. 

A zsebkönyv-publikációk teljes szövegösszevetése a lehetséges forrásokkal azt 
bizonyítja, hogy két edíció forgott közkézen: az Összes Költemények három kiadása 
1847-1848-ból és a szintén Emich Gusztáv által 1858-ban kibocsátott Újabb költe
mények 1847-1849 két kötete. (Az utóbbinak 1861-ben a sajtóhibáktól megtisztított 
második, 1871-ben pedig - már az Emich-jogutód Athenaeum-cég neve alatt -
harmadik, áttördelt, de azonos szövegű kiadása is megjelent.) Petőfi népköltői 
ismertsége az első két periódusban ezekre épült, s mivel az életmű javát tartalmaz
ták, a harmadik közlési szakasz reprezentatív vállalkozása, az 1874-es díszkiadás 
már korántsem hatott ilyen széles körben. 

Sajátos szerepe volt Emich két elkobzott kiadásának. Megszerzett jogait 
érvényesítve, a nyomdász-kiadó 1850-ben, majd 1852-ben kísérletet tett az 1847 és 
1849 közötti Petőfi-versek gyűjteményes közrebocsátására. Az Újabb költemények 
1847-1849 két, illetve egy kötetben, de azonos szöveggel nyomatott ki, nem 
tartalmazta a forradalmi verseket, botrányköve és ismételt bezűzatásának oka Az 

BODOLAY, i. m. 452-454. 
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apostol volt.7 Noha a két elkobzott kiadásból csak két-két példányt ismerünk,8 

Vahot Imre a Magyar Thaliában (1853, 185. sz. évk.) merített belőlük. Az általa 
közölt két vers közül a Czakó temetésén ugyan már megjelent az Életképek 1847. 
december 19-i számában, a nekrológ részeként, cím nélkül. Címmel csak az 
elkobzott kiadásokban szerepelt, és a folyóirat-átvétel ellen bizonyít a 2. sor vóna 
alakja is, amelyet az Életképekben volná-va korszerűsítettek, akárcsak a 6. sorban, 
a Sűlyedt>Süllyedt alakot. (Az Újabb költemények 1858. évi kiadását megelőzte a 
miskolci 1854-es és a szegedi 1857. évi zsebkönyvközlés, a 690. és 978. sz. 
almanachban, s így a Czakó temetésén 2-A. publikálását találjuk kiadványtípusunk
ban - de az utóbbiak szövege „kevert", ezért nem állapítható meg, hogy az 
Életképeket vagy a Magyar Thaliát követték.) A Vahot által publikált másik Petőfi
versnek, A virágoknak - itt Síromra virágokat! címmel - nem volt folyóiratközlése 
a költő életében. Az elkobzott Emich-kísérleteket nem számolva, ez volt első 
közlése. (Vahot hasonlóan a bevont kötetekből merített a Losonczi Phönix 1-3. 
kötetében, Budapest, 1851-1852 is: onnan vette A téli esték, A csillagos ég és a 
Kiskunság szövegét.)9 Néhány esetben folyóiratközlés volt a zsebkönyvek forrása. 
Az Édes öröm, ittalak már... az Életképekben jelent meg 1847. augusztus l-jén, a 
Tedd le, bojtár, a subádat... pedig (Tavaszi dal címen) a győri Hazánkban, 1847. 
szeptember 2-án. Mindkettő szerepelt az azonos beköszöntőjű és részben azonos 
irodalmi mellékletű székesfehérvári és pápai almanachban (1019. és 787. sz. zsk.; 
a versek címe itt Örömdal és Bojtárdal volt). Ezek pontos megjelenését nem 
ismerjük, de az átvételnek hetek, nem egész egy hónap alatt kellett megtörténnie, 
hiszen a Székesfehérvárról Győrbe átköltözött, Kilényi Dávid és Latabár Endre 
igazgatta társulat az utóbbi városban október 2-án már megkezdte játékait. Nem 
sokat késlekedtek Pápán sem, minthogy Komáromy Sámuel együttese december 
7-én Pozsonyban kezdte meg szereplését, az országgyűlés alkalmából. Valószínű
leg az első folyóiratközlés (Életképek) volt a zsebkönyv forrása a Rózsabokor a 
domboldalon... 1854. évi, szarvasi kiadásakor (946. sz. zsk.) és a Mi volt nekem a 
szerelem ugyanezen évi, miskolci közlése alkalmából (690. sz. zsk.), s nem 
valamelyik elkobzott kiadás, bár itt a kérdés egyértelmű megválaszolásához 
nincsenek határozott szövegváltozatok. 

A Vasárnapi Újság, amelynek a Petőfi-kultuszban vitt kezdeményező szerepére 
még visszatérünk, 1868. december 27-i számában Szendrey Júlia hagyatékából, 
kéziratból közölte Petőfi utolsó versét, a Szörnyű időt A Kolozsvárott, 1869 elején 
megjelent Nemzeti színházi zsebkönyv 1869-dik évre (605. sz. zsk.) szintén néhány hét 
alatt vette át másodközlésre a szöveget. A kritikai kiadás jegyzetírójának figyelmét 
mindkét publikálás elkerülte.10 A következő évben az eset megismétlődött: a VU 

A kiadások történetére 1. NÉMETH G. Béla jegyzetét Arany János Az űpostoí-kritikájához, a szintén 
elkobzott 1862-es kiadási kísérlet kapcsán: Arany János összes művei XI. Budapest, 1968.768-769. és PSOM 
1.124-125. Az elkobzásra (az 1862-es betiltás hivatkozásaként) 1. MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR Edit, Megbíráltak 
és bírálók. Budapest, 1985. 591-592. Az apostol és néhány vers kihagyása után kerülhetett a nyomdába az 
1858-as kiadás. 

8 OSZK RR 86.308 és 51.291, illetve PIM A 9893 és C 1921. 
9 VARJAS Béla kritikai kiadása (a továbbiakban VT) nem említi a Magyar Thaliát II. 381. A Losonczi 

Phönix analógiájára 1. VPIII. 327., II. 300., DL 336. 
10 VT III. 351. 
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karácsonyi, 1869. december 26-i, anonim Petőfi-reliquiák c. cikkéből A honvéd c. 
verset közölték újra a kolozsváriak, hasonló gyorsasággal, a Szemere Bertalan 
rrűniszterelnökhöz intézett, a kiadástörténetet magyarázó Petőfi-levéllel együtt: Új 
évi nemzeti színházi zsebkönyv 1870-dik évre, 607. sz. zsk. 

Egy esetben megalapozott hipotézis állítható fel a kéziratból történt almanach-
közlésre. A Budai Népszínház javára kiadott Thalia. Zsebkönyv 1862-re (Pesten 
Emichnél jelent meg, Fésűs György és Toldy István szerkesztésében, 188. sz. 
évkönyv) értékes antológia, benne olvasható először a Haza értem... (a közlésben: 
Hazatértem) c. vers. Gyulai Pál a következő évben a Petőfi Sándor vegyes müveiben 
publikálta másodjára (III. 255-256.) egy Szendrey Júlia-másolat alapján. A költe
ménynek azonban autográf kéziratát is ismerjük, a költő névaláírásával." Ez 
Egressy Gábor szavalókönyvéből van kivágva, s mivel textológiai érvek nem szól
nak ellene, feltételezzük, hogy a színész ezzel támogatta az évkönyv szerkesztőit. 

Végül: egy esetben a további kutatásnak kell tisztáznia az első közlés helyét és 
idejét. Szintén Kolozsvárott, a Bucsuvételi nemzeti színházi zsebkönyv 1867-dik évre 
c. almanachban (601. sz. zsk.) adtak ki egy versszakot A magyar nép című, 1848 
júniusi versből. Az utolsó strófa szállóigévé vált, itt a Haza és szabadság címet viseli: 
„Haza és szabadság, ez a két szó, melyet / Először tanuljon dajkától a gyermek; / 
És ha a csatában a halál eléri, / Utószor e két szót mondja ki a férfi!" A kritikai 
kiadás szerint csak az 1874-es díszkiadásban jelent meg nyomtatásban, s valóban 
nem szerepel a letiltott Emich-kiadásokban sem.12 Mivel a kézirat a Szendrey 
Júlia birtokolta kézirathagyatékban volt, vagy igazolandó, hogy innen származott 
a versszaknyi szöveg, vagy (és ez a valószínűbb) kellett lennie egy antológia- vagy 
kalendáriumközlésnek, ahonnan a zsebkönyv súgó-szerkesztői merítettek. 

3.2. A közlési szándék és a szövegromlás tendenciái 

A vándorszínész „nem ritkán stilizált (így nevezik színészeink, midőn valaki 
tulajdon szavaival mondja el szerepét)". Kritikák sorával igazolható, hogy 
Vörösmarty rosszalló megjegyzése fokozottan érvényes volt a verses drámaszöve
gek előadására, amit magyarázott a vándorszínészet gyakorlatában a kislétszámú 
közönség megkívánta gyakori bemutató s a betanulási idő ennek következtében 
rövid volta meg a csekély (1-3) próbaszám. A színészek és súgók a verses formát 
inkább nyűgnek tekintették, mintsem fokozott színházi játéklehetőségnek; pontos
ságára való törekvésük teljességgel hiányzott hétköznapjaikból. Akkor is persze, 
ha zsebkönyvhöz gyűjtötték-másolták. 

Petőfi három színészversének első közlése bánta ezt a gyakorlatot. A Színészdal, 
a Levél egy színész barátomhoz és A tintásüveg a Nemzeti színházi zsebkönyv 1845-ik 
évre (271. sz. zsk.) három súgó-szerkesztőjéhez került (kéziratuk nem is került 

11 PIM Kt. P-an. 38. Vö. VT II. 374. 
12 VTIII.336. 

VÖM 14.160. Lendvayné alakításáról írta, a Pesti Magyar Színház 1838. augusztus 3-i előadásáról. 
A műsoron (érdekes véletlen) az a BAYARD-VANDERBURCH vígjáték szerepelt, A párizsi naplopó, amelyben 
Petőfi is fellépett - igaz, más fordítást mondva - Székesfehérvárott 1842. november 10-én (vö. PAt 1.8.), 
és amelyhez Első szerepem c. verse kötődött, vö. PSÖM1.380-383. 
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vissza a Landerer és Heckenast-nyomdából) - részeként annak a törekvésnek, 
amelynek keretében Petőfi színházi-színészi ambícióit költői sikerei ellenére 
sem látszott még feladni: a Pesti Divatlap segédszerkesztőjeként ingyenjeggyel, 
rendszeresen látogathatta a Nemzeti Színház nézőterét, kisebb tudósításokat és 
kritikákat is írhatott (1844 júliusa és 1845 februárja között), akkor mélyült el 
eszmetársi barátsága Egressy Gáborral, és az ő támogatásával 1844. október 12-én 
színészként is próbát tehetett a Szökött katona c. Szigligeti-népszínmű Gémesi 
nótáriusának szerepében.14 A színházhoz kötődő elképzelések komolyságát 
igazolja még a Színészdal is, amely tendenciózus programvers; a színészetnek az 
irodalom és minden más művészet fölötti voltát hirdető költeményt viszont a 
színészi, majd a drámaírói kudarcok után Petőfi egyetlen későbbi kötetébe sem 
vette föl. 

A verses szövegekkel szemben kialakított gyakorlat (és a többi zsebkönyv 
versközléseinek szövegromlása) bizonyítja, hogy ezúttal sem az almanach 
megkésett megjelenése magyarázza a szövegállapotot.15 Súlyos és nyilvánvaló 
sajtóhibák éktelenítik a három közlést (a Színészdal végén még a költő nevét is 
hibásan, Petfinek nyomták), akad köztük értelemzavaró is (A tintásüveg 23. sorában 
a foltja helyett folyta), sőt a verscímben és három szöveghelyen előfordult tinta 
alakot az akkor már nyelyjárásias tentávdX helyettesítették. Petőfinek volt 
lehetősége a korrigálásra: az Összes Költeményekben A tintásüveg és a Levél... már 
helyesbített szöveggel jelent meg. (Ezt követte az előbbi vers 1858. évi közlése a 
812. sz. zsebkönyvben.) Nincsenek adataink arról, hogy az életében megjelent 
további zsebkönyv-közlésekről Petőfi akár csak tudott volna. Pedig már ezekben 
is megfigyelhetők a szövegromlás tipikus esetei: az önkényes címadás (az 1019. és 
a 787. sz. zsebkönyvben) vagy éppen a cím elhagyása és a szöveg besorolása 
Dalfüzér gyűjtő elnevezés alá (az 538. sz. zsebkönyvben); az aposztrófok 
visszahozása és az interpunkció megváltoztatása (mindhárom almanachban), szó
tagkihagyás és ezáltal a verssor megcsonkítása (az 538. és a 787. sz. zsebkönyv
ben), a rím elbontása (a 787.-ben), a sorkezdet tördelésének megváltoztatása 
(mindhárom zsebkönyvben), a strófikus szerkezet felbontása (a 787. sz. almanach
ban, a Tedd le, bojtár, a subádat... esetében). Sőt: van példa - az utóbbi közlésben -
verssorok átírására (11-12. sor) és a költő nevének hibás írására (Pető Sándorként, 
ugyanott). 

A zsebkönyv-publikációk második szakaszában, 1849 és 1867 között (amint az 
táblázatunkból is látható) továbbra is megmaradt a Petőfi-versek tematikai 
sokfélesége. A közlés szorgalmazásában nem a költő egykori színésztársai 
játszották a főszerepet, de feltétlenül említendő a magyar népszínházi mozgalom 
apostolának, Molnár Györgynek (maga is résztvevője volt a szabadságharcnak) a 
szerepe, aki - színigazgatóként, majd a Budai Népszínház élén - öt zsebkönyvet 
bocsátott ki, s úgy tűnik, hogy változó súgói mellett szívén viselte a nagyon 

Vö. PAt I. 21., 23-24., 32-33. A mai olvasó számára a véletlen is erősíti a zsebkönyv Petőfi
centrikusságát: egyik képmelléklete Szathmáryné Farkas Lujzát ábrázolta, akiről a költő 1842-ben Pápán 
a Szín és való c. verset írta, színdarabmellékleteként pedig A párizsi naplopó házassága szerepelt (vö. a 13. 
jegyzettel!), EGRESSY Béni új fordításában. 

A késésre 1. ENDRIDI Sándor, Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842-1849. Budapest, 1911. 44. 
Emiatt álzsebkönyv bukkant fel, amitől Szigligeti Ede közleménye óvta a közönséget. Pesti Divatlap, 
1844. december 15. 
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szeretett és tisztelt költő népszerűsítését. Az ő társulata adta ki, Csiky Gergely 
súgó szerkesztésében, azt a zsebkönyvet is (a 812. számút Pécsett, 1858-ban), 
amely nemcsak a színpadi műsorra bízta a passzív ellenállás szellemét, hanem 
mesteri összeállítással átvitte azt a Színházi emlénybe is. Közölték Aranytól a Zács 
Klárát, Matisz Páltól a Bánkbán és neje c. verset - e kettőt a műsor hitelesítette, 
amennyiben szerepelt rajta Tóth Kálmántól Az utolsó Zách és Katona frissen 
újraengedélyezett Bánk bánja. - , mindezt megtoldották A virrasztók (Vajda János) 
közlésével, Petőfitől egy semlegesebb verset, A tintásüveget választották. 
Ugyancsak Molnár György volt az igazgató Miskolcon a következő évben, ahol 
az 1860. évre kiadott Új évi emlény (696. sz. zsk.; Harmath Sándor másodsúgó 
szerkesztésében) hasonló módon politizált: Katona Gyula verse Kazinczy Ferencz 
ünnepére készült; példázat volt a helyi költő, Lévay József Puszta vár és Lauka 
Gusztáv Atyám sírján c. költeménye; Petőfitől itt A rab-oroszlán szerepelt. 

Az ún. hazafias versek (A magyarok istene, a mottóként idézett haza
szeretet-strófák A magyar ifjakhoz, A magyar nép c. költeményekből) csak az 1860-as 
évektől jellemzők. Hozzávéve, hogy színházi zsebkönyv kiadása okozta 
cenzúraügyekről sem tudunk, úgy tűnik, a színtársulatok többet bíztak az 
előadások nem rögzíthető s így számon is nehezen kérhető „belehallásaira", mint 
az almanach amúgy is lassabban ható szépirodalmi mellékhatására. 

A vers megszületése, első közlése és újraközlése közötti idő növekedése 
egyenesen arányos a sajtó alá rendezés gondjainak megszaporodásával: a nyelv-
és versszemlélet, a helyesírás változásai révén. E téren a lehető legkiválóbb 
kalauzunk van Arany János személyében, aki Az apostol jegyzetben már említett, 
1862-es kiadási kísérlete kapcsán a Petőfi-versszövegek kiadásának igénybeli 
maximumát írta elő: „Ki Petőfi kéziratát ismeri, tudja, hogy az ő írása nemcsak 
calligraphiai csín, hanem helyesírási szabatosság tekintetében is a legjobbak egyike 
volt. Nem is haladt azóta a magyar helyesírás, kivéve talán, hogy az ő kettős ly-ei 
helyett (melly, Uly, olly) egy ly kapott lábra, s hogy a változó sz hangú igékben, hol 
ő Révay után t-t írt (aluííam, - de nem következetesen alúgy, ahmra, alumíám stb.) 
a többség ma d-t használ. Nem volt hát semmi oka a javítónak megváltoztatni 
Petőfi helyesírását. Nem volt joga köny-et írni ott, hol a vers könny-et kíván, 
emlőjét, hol a jambus emkjét követel, elhagyni az apostrophét az álmodj' ikes ige 
mellől, lombokrdl-t igazítani, hol lombokrai a mérték; kint szót használni, hol 
szebben hangzik a kinn, val/ont tenni a jambicus va/on helyébe, feléjökre 
változtatni értelemzavarólag, a föléjök szót; elválasztani a mit Petőfi összeírt: 
'éjszak fényével', 'fél isten' stb. Nem volt joga felcserélni, elhagyni, más helyre 
rakni Petőfi írásjeleit..."16 

Arany véleményét Az apostol kiadásáról azért volt érdemes teljes egészében 
idézni, mert egyrészt máig ható érvénnyel minősíti Petőfi valóban pontos 
helyesírását és gondos, a költői mondanivalóhoz mindenkor alkalmazkodó 
interpunkcióját, másrészt példái, olykor azonos szövegrészleteken vagy szavakon, 
kimutathatók a színházi zsebkönyvek vers közléseiben is. így, Arany véleményé
nek figyelembevételével, érthető, hogy a kevesebb betűkészlettel rendelkező és 
konzervatívabb helyesírású vidéki kis nyomdák kiadta almanachokban egyszerre 
jelentkeznek a fenti, ma nagyrészt modernizálásnak érzett változtatások, valamint 

A/ÖM XI. 344-345. 
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a maga korában korszerű Petőfi-szövegek bizonyos fokú archaizálása. Az 
aposztróf (a', 's) eltűnése a pest-budai nyomdai gyakorlatban szinte év pontosság
gal meghatározható: a Rózsabokor a domboldalon az Életképek 1848. július 9-i első 
közlésében még aposztrófokkal olvasható, de az 1850-es Újabb költeményekben már 
nem, s így közölte újra a szarvasi Réthy Lipót-nyomda is, 1854-ben (946. sz. zsk.). 
Kb. ugyanakkor a nagykanizsai nyomda „Markbeiter és Ollop betűivel" még 
következetes aposztrófokkal nyomtatta A' virágnak megtiltani nem lehet... szövegét. 
Néhány alföldi nyomdában (Réthy Lipótnál immár Gyulán, Bürger Zsigmondnál 
Szegeden) az 1850-es években még nyoma van a helyesírás 1848-1849-ben 
megkezdett demokratizálásának, a ez > c használata nemcsak az Ilyen óriást, mint... 
szövegében, de személynévben és címben is megfigyelhető: Cakó temetésén (a 476., 
illetve a 978. sz. zsk-ben; 1858-ban, illetve 1857-ben). 

Petőfi a színházi zsebkönyvek nyilvánosságáért a második és a harmadik közlé
si periódusban tetemes szövegromlással „fizetett", amelynek lehetséges változatait 
a költő életében történt közlések példáival szemléltettük. A szótagszám, a ritmus 
és a rímek szétzilálása megfelelt a „stilizálás" említett színházi gyakorlatának, amit 
kiegészített a mondhatóság követelményének szintén a súgó-szerkesztő vérében 
lévő érvényesítése. E tendenciákat talán együtt mutatja a Szeget szeggel 1866. évi, 
egri közlése (376. sz. zsk.), ahol a szövegromlás jelenségei és négy sor érthetetlen 
kihagyása mellett az utóbbira is találunk példát: a 25. sor De'szén jól van! fordulata 
No de semmi-re változott. Arany János rosszallását az interpunkcióról azzal lehet 
kiegészíteni, hogy néhány közlés esetében a nyomda nemcsak módosította azt, ha
nem részlegesen vagy szinte teljesen mellőzte is; az előbbire A rab oroszlán miskol
ci, 1860-as közlése lehet a példa, az utóbbira pedig A virágnak megtiltani nem lehet... 
nagykanizsai és a Szeget szeggel említett egri publikálása (a 696., illetve a 713-714. 
és a 376. sz. zsk.-ben).17 Az újraközlés mélypontja alighanem a mindössze négyso
ros Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe balassagyarmati, 1864-es kiadása volt (61. sz. 
zsk.), ahol a vers nemcsak címét vesztette el, hanem besoroltatott az „Epigram
mák" közé. Az itteni szöveget az Összes Költemények 1847-es textusával szembe
sítjük: 

ÖK (1847) 61. sz. zsk. 

Ha e sötét betűk, a miket itt leírok, Ha a sötét betűk 
Lennének a balsors, a melly tán téged ér: A miket itt leirok 
Elvetném tollamat, nem írnék, bárha lenne Lennének a balsors, 
Minden vonásomért egy-egy ország a bér. Mely téged ér. 

Elvetném tollamat s nem irnék, 
Bárha minden vonásomért 
Lenne egy egy ország a bér. 

Pet'ófy. 

Nem járt jobban a nyolcsoros Első szerepem sem egy Gyulafehérvárott, 
ismeretlen időpontban kinyomtatott almanachban: 

17 Itt jegyezzük meg, hogy nem állapítható meg pontosan, a szövegromlásokból mi írható a 
kiadványok szerkesztőinek és mi a nyomdai szedőnek a rovására. 
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OK (1847) 481. sz. zsk. 

Első szerepem. Színészé lettem! 

Szinészszé lettem. Megkapám 
Az első szerepet, 
S a színpadon először is 
Nevetnem kellett. 

Én a szerepben jó izűn 
S szívemből nevetek; 
Pályámon, oh ugy is tudom, 
Leend ok sírni még. 

Színészé lettem, s meg kapám 
az első szerepet 

S a szerepben, kaczagnom 
kelletett 

Én jóizün s szivemből 
kaczagék 

Pályámon oh elég 
leend ok, sirni még. 

(A harmadik, 1867 utáni közlési periódusnak a fentieken kívüli sajátosságairól 
az 5. pont alatt szólunk.) 

4. Egyes Petőfi-versközlések problémái 

4.1. A két kétes hitelű bordal szerzőségéről 

A 763. sz., 1847-ben (valószínűleg március elején) megjelent nagyváradi 
zsebkönyvben közölte a Dalok gyűjtőcím alatti melléklet-részben Fehérváry Kontra 
Antal súgó a Kiért ürítsem e pohárt... és az Üresen áll már a kancsó... kezdetű 
bordalokat; az utóbbi alatt Petőfi, névaláírással, de olyan helyzetben, hogy nem 
derül ki egyértelműen, a költő megjelölése vonatkozik-e az előtte közölt versre is. 
A következő évben a súgó Kecskeméten szerkesztett és adott ki (1848. január 5-i 
megrendeléssel) egy Játékszíni emlény... c. zsebkönyvet, amelyben részben 
megismételte az irodalmi anyagot. A két bordal itt nem egymás után szerepel, ha
nem közéjük ékelődik a Rég veri már a magyart a teremtő...; mindkettő cím nélküli 
és anonim.18 

A két verset Petőfi-költeményként Bártfai Szabó László közölte 1929-ben, a 
zsebkönyvből. Állítását Gulyás József ugyanabban az évben az Üresen áll már a 
kancsó... esetében elfogadta, a Kiért ürítsem e pohárt... kezdetűnek azonban közölte 
egy 1848-as, honvéd-huszár-tüzér-hazára átírt négystrófás, kéziratos változatát, és 
ennek alapján tagadta Petőfi szerzőségét.19 A Petőfi-irodalom lényegében máig 
hasonló álláspontot foglalt el: a VP-ben az utóbbi szintén kétes hitelű, és 
mindkettőt 1843-ra, a kecskeméti színészhónapokra datálta Varjas Béla. Kiss József 
mindkettőt kétes hitelűnek tekintette, a keltezést korainak, ezért kivette őket az új 
kritikai kiadás első kötetéből, és a kérdést az 1847. évi verseknél tárgyalta volna.20 

18 Ezért nem tekinti és említi Petőfi-versnek az MSzZSB leírása. Nem ismerte ezt a kiadásukat 
a VP sem. 

19 BÁRTFAI SZABÓ László, Ismeretlen versek Petőfitől és Tompától. ItK 1929. 200-208.; GULYÁS József, 
Petőfi-vers? ItK 1929. 475. 

20 VP I. 21. és 381.; PSÖM 1. 118-119.; PAt I. 384-394. 
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Az Üresen áll már a kancsó.. .-t illetően új adat vagy dokumentum most nem merült 
fel, ezért a verset továbbra is kétes hitelűnek tekintjük. Bár kétségkívül elgondol
kodtató, hogy Remellay Gusztáv bécsi tudósításában (Hazánk, 1847. február 27. 
és nyomán a Honderű, 1847. március 9.) a dal ottani elénekléséről egy jótékony -
célú hangversenyen szólva, csak a zeneszerző Egressy Béni nevét említi, a költőét 
nem, holott Petőfi éppen ekkortájt lett a Hazánk publikáló szerzője, és Remellay 
február 9-én sürgette több vers közlését tőle.21 Ugyanakkor el kell ismerni, hogy 
stíluskritikai érvek nem szólnak Petőfi szerzősége ellen. 

A Kiért ürítsem e pohárt... esetében más a helyzet: az ég urára, a nemes férjre (a 
kecskeméti közlésben: jó honfira) és a hazára mondott hármas köszöntő, de kivált 
a második strófa konkrét szituációra utal, ám nem a helyzetdal, hanem egy 
színpadi helyzet értelmében. A darabot sikerült megtalálni; Marcsa, az ezred lánya, 
népszínmű három felvonásban.22 A mű magyarítás Donizetti Az ezred lánya c. 
vígoperájából; Szerdahelyi József, a kor egyik leghíresebb baritonénekese, az első 
magyar Figaro, zeneszerző, fordító dolgozta át a cselekményt Simonyi óbester 
táborába. (Magának a Sulpice-Sulpizio őrmesterből lett Skultéti huszárőrmester 
és zászlótartó szerepét tartva fenn.) Az átdolgozás időpontja ismeretlen, de 
minden bizonnyal 1844 tavasza, amikor Szerdahelyi - 1844. március 14-én jutalom
játékán eljátszva még a Donizetti-opera szerepét, Egressy Béni fordításában -
elhagyta a Nemzeti Színházat, hogy önálló, operát is játszó vándortársulatot 
hozzon létre Havi Mihállyal és Szabó Józseffel (Petőfi előző évi kecskeméti 
direktorával). Az együttes 1844-1845-ben párhuzamosan tartotta műsorán az 
eredeti vígoperát és Szerdahelyi népszínművesített darabját; az utóbbinak 
legkorábbi ismert előadása 1844. július 27-én volt Kolozsvárott. (Színlap nem 
maradt fenn róla.)23 

Szerdahelyi a III. felvonás fináléjában nem követte az eredetit, hanem egy új 
jelenetet iktatott be, Marcsa bordalával, amelyet kórusrefrén tett hatásosabbá. 
A Kiért ürítsem e pohárt... ennek a bordalnak a szövege; a kórusrefrén nyomát 
mutatja is a 2. és a 3. versszak azonos utolsó sora: „S hol szív, barátság együtt jár, 
tiéd a második/harmadik pohár." Kőrösy Ferenc társulata, amelynek zsebköny
vében Fehérváry Kontra Antal a szöveget (az OSZK-példánytól némileg eltérő 
szövegváltozattal) nyomtatásban közölte, Nagyváradon 1846. november 8-án, 
Kecskeméten pedig, ahol a megismételt kiadás készült, 1847. november 28-án, 
bemutatkozó előadásán tűzte műsorra a Marcsát. (Színlap ezekről az előadásokról 
sem maradt fenn.) 

Az elmondottak alapján: 
- a Kiért ürítsem e pohárt... bordalt, amíg újabb, perdöntő bizonyíték nem kerül 

elő, nem tekintjük Petőfi-versnek, kétes hitelűnek sem; 
- szerzője minden bizonnyal Szerdahelyi József, keletkezési éve pedig 1844; 

Idézi KISS József: PAt I. 121-122., 210., 178.; a tudósítás 1848. március 9-i megismétlése a 
Honderűben téves adat. 

22 Kéziratos példánya: OSZK SzT, N. Sz. M 155. A datálatlan szövegkönyv a Nemzeti Színház 
könyvtárából került át az Operaház állományába, s onnan a nemzeti könyvtárba. 

Ugyanezen ok miatt a következő években sem állapítható meg bizonyossággal, melyik mű 
szerepelt egy-egy vándortársulat műsorán. 1847-ben, Baján Szerdahelyi átdolgozását játszották, vö. 
MOLNÁR György Világos előtt. Szabadka, 1880. 67. 
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- végül mindez megmagyarázza, miért nem nevezte a súgó egyik zsebkönyv
ben sem Petőfi versének. E szerint az értelmezés szerint tehát a Petőfi 
névaláírás a nagyváradi zsebkönyvben csak a MAS. cím alatt közölt Üresen 
áll már a kancsó... szövegére vonatkozik, és nincs visszaható érvénye a 
BORDAL, címmel előtte közölt Kiért ürítsem e pohárt... három versszakára. 
(Ilyennel egyébként egyetlen más zsebkönyv versanyagában sem találko
zunk.) 

4.2. Egy címváltozat filológiai tanulságai 

A 713. és a 714. sz. nagykanizsai zsebkönyv Hollósy Cornelia Emléke cím alatt 
közölte az 1843 decemberéből és Debrecenből keltezett A virágnak megtiltani nem 
lehet... c. közkedvelt Petőfi-verset. A két almanach datálása bizonytalan: a 
bibliográfia szerint az előbbi (kérdőjellel) 1852-re, az utóbbi pedig 1852 és 1860 
közé tehető. A helytörténeti-színháztörténeti kutatások nyomán, jelenlegi 
ismereteink szerint, úgy pontosíthatunk, hogy Szőllősi Mihály és Szuper Károly 
együttese 1854 májusában-júniusában játszott a városban, és ők adták ki a 713. sz. 
zsebkönyvet. Latabár Endre társulata csak azt követően léphetett fel, miután 
zsebkönyvük voltaképpen nem új, hanem az előző almanach megmaradt 
példányaiba, más színű papíron beragasztott társulati névsorral készült. 

A Petőfi-vers itteni címadása nem véletlen. 1847 tavaszának nagy sikere lett 
Egressy Béni megzenésítésében e költemény, amelyet a Nemzeti Színház 1847. 
április 13-i, 16-i, 27-i és június 2-i előadásán a Szevillai borbély éneklecke-jelenetében 
adott elő Hollósy Kornélia, s neki ajánlva, Kornéliához címen jelent meg a kompozí
ció.25 A 713. sz. zsebkönyv OSZK-példányán ceruzás javítás látható: Hollósy 
Prielle. A rájegyzés egykorúnak látszik, és szintén logikus: Prielle Kornélia a verset 
1846 novemberében énekelte el a debreceni színházban a jelen lévő költő tisztele
tére, a Szökött katona c. Szigligeti-népszínmű alkalmi betétjeként, alkalmasint 
Kovács József helybeli cantus praeses 1844-ben komponált dallamával.26 A két 
Kornélia történetének tudója mindenképpen színész lehetett. Személyét meghatá
rozni nem lehet; mindkét, Nagykanizsán megfordult társulatban voltak Petőfinek 
személyes ismerősei, Szuper Károly és Kecskés Károly. Megjegyezzük még, hogy 
a kettős közlés forrása nem A szép juhász c. Szigeti József-népszínmű volt, 
amelynek 1850 óta nyitódala lett a Petőfi-vers, hanem szövegének erős romlása 
ellenére (elmaradt a harmadik, a viszontszerelemre célzó versszak, a 14. sort 
részlegesen átírták) minden bizonnyal az Összes Költemények - a nagykanizsai 

A Szőlló'si-Szuper-társulat szereplésére 1. SlMONFFY Emil, Vándorszínészek Nagykanizsán 1854-ben. 
Életünk, 1966. 2. 88-93. Ennek megfelelően DOBÓ László megállapítását a Latabár-társulat 1852. évi 
vendégjátékáról - legalábbis a zsebkönyv vonatkozásában - tévesnek kell minősítenünk: Színházi élet 
Nagykanizsán (1784-1950). Nagykanizsa, é. n. [1991] 28. és 30. 

25 PAt I. 124., 126., 134., valamint: Magyar népdalok és népies dalok 3. Népies dalok. Szerk. KERÉNYI 
György. Budapest, 1961.45. (a dallam) és 213. (jegyzetben). 

26 Vö. PSÖM1.476-17%. 
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szövegváltozat ugyanis nem tartalmazza azokat a változásokat, amelyeket a 
könnyebb énekelhetőség kedvéért a népszínműben tettek rajta.27 

5. A Petőfi-kultusz versei 

A magyar színészet korán, 1857-ben csatlakozott a Petőfi-utóélet nagy, vitatott 
kérdéseihez. Nem zsebkönyvben, hanem a Gyámbot c. „szépirodalmi és szinészeti 
album"-ban (Pest, 1858) jelent meg a szerkesztő-színész, Futó János verse (147.). 
A Petőfi emlékezete alcíme szerint 1857 májusában, Szentesen született és valószí
nűleg J. M., azaz Jókai Mór cikke váltotta ki {Petőfi Sándor, Vasárnapi Újság, 1856. 
március 2., arcképpel). Ő, bár igen óvatosan, 1850 óta először beszélt a költő halála 
körülményeinek bizonytalanságáról, a „madárlátta sír"-ról; Pákh Albert 1857-ben 
még csak a keresztelés anyakönyvi kivonatát publikálta és a szülőhely-vitát 
intonálta lapjában; a kutatást a halál részleteiről csak a Bach-rendszer bukása után, 
1860-ban kezdte sürgetni. Futó, verse szerint, nem tudott belenyugodni a jeltelen 
sírba, benne a sajátos magyar sors jelképét látta. (Feltűnő, hogy a költői pálya 
méltánytalanságait felsoroló vers nem említi Petőfi színész voltát.) 

A Petőfire vonatkozó versek a kiegyezést követő évtizedben, a harmadik közlési 
periódusban lettek jellemzőek a színházi zsebkönyvek irodalmi anyagában. 
Medgyes Lajos dési lelkésznek, Petőfi személyes barátjának versét (mai ismerete
ink szerint) a 309. sz., a Népszínházi zseb-könyv 1868-ik évre (Buda, 1868. 51-52.) 
közölte, megelőzve a Vasárnapi Újság 1869. november 7-i számát. A Petőfi halála 
a segesvári téren 1849 c. költemény azonban az utóbbi közlésben 1859-es keletkezési 
dátumot visel, és ugyanez az évszám van Medgyes Lajos Költemények c. kötetében 
is (Brassó, 1904. 193-194.). Ha a datálás igaz, és a vers a segesvári csata 10. 
évfordulójára készült, akkor megelőzte az első olyan emlékezést, amely szerint 
(Lőrincz József honvéd őrnagy sorai az említett vizsgálódás során) az ütközet 
elején „Petőfit szuronyos fegyverrel láttam gyalog a gyalogosok között - beosztás 
nélkül - működni". (Vasárnapi Újság, 1861. február 3.) Medgyes 48 soros versének 
voltak valóságos elemei: a lováról lebukott Bemet egy mocsárban fedezték föl a 
menekülők, és így vitték, „iszappal takartan" magukkal. Petőfi hősi halálának 
ábrázolásában sajátos módon keveredtek a romantikus képzetek (a költő vezette 
a csatasort, az ő dalát énekelték a rohamozók, utolsónak maradt életben, végül 
térden csatázva esett el) az Egy gondolat bánt engemet sorával: a holttestet nem 
találják meg, mert „Összetiprák / Fújó harczi mének". Medgyes meg is szólaltatja 
a költőt: „Oh hazám! szent hazám! felkiált most, / Napod velünk gyászos éjbe 
dül!" De felrémlenek ábrázolásában más irodalmi hagyományok is, a Szigeti 
veszedelemtői Jókai szabadságharcos novellájáig, a Csataképek némely darabjáig. Az 
utolsó versszakban véres árnyként tér vissza a költő szelleme. Nem zárható ki, 
hogy Medgyes verse (persze nem a zsebkönyv-közlés, hanem a Vasárnapi Újság) 
hatott Madarász Viktorra is, amikor megfestette Petőfi halála c , a szélsőségekig 
romantizárt és vulgarizált olajképét (1875). 

Vö. OSZK SzT, N. Sz. Sz. 51. A szép juhászban előbb csak az első, utóbb az első két versszakot 
énekelték. Nyomtatásban 1857-ben jelent meg mint Piroska dala: OSZK SzT, MM 18.748. 
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Akire feltétlenül hatott, az Rejtényi Lázár volt, Nóvák Sándor színtársulatának 
súgója, 1869 szeptemberétől a Budai Népszínház színésztagja. Előző minőségében 
az általa kiadott Színházi emlény... c. zsebkönyvben (410. sz.: Gyöngyös, 1868) 
háromstrófás verset közölt, Petőfi Etelkéje sírjánál címmel. A Népszínházi zseb-könyv 
1869-1870-ik évre (311. sz.; Buda, 1869) kiegészített című, új költeményt hozott 
Rejtényitől (...halottak napján.) Az immár 8 szakaszos versezetbe bekerült a 
szerelmi bánat és a lány halála okozta harci lelkesedés és hősi halál: Rejtényi 
sajnálta előző, szentimentális költeményét, és megpróbálta „megmentését", a 
változó Petőfi-kép hatása alatt. 

E helyütt csak röviden utalhatunk arra, hogy a kiegyezés utáni Petőfi-kultusz 
mindkét meghatározó ellentmondása tükröződött a zsebkönyvek versközléseiben 
is. A segesvári halál ténye rögzülni látszott, de a megszólaló tanúk mindinkább 
a menekülés közben megölt költő képét idézték, ami ellen az irodalom és a képző
művészet a hősi, harcban elesett Türtaiosz ellenképével védekezett. 1867 után nem 
volt tartható az a példázatos célozgatás sem, amellyel a passzív ellenállás 
szellemébenMedgyes még élhetett: az általánosságban említett „ K ü l s ő e i l e n " -
nel; a nemzeti szabadságharc nagy halottjának és a változatlan személyű uralkodó
val való megbékélésnek a szellemét most már egyeztetni kellett. A kolozsvári 
Bucsuvételi nemzeti színházi zsebkönyv 1870-ik évre közölte (a Tarka Világ és Képes 
Regélő c. folyóirat28 után másodközlésben) E. Kovács Gyula színésznek, Petőfi 
nagyhatású szavalópropagátorának 1867-ben írt „drámai költemény"-ét, helye
sebben alkalmi egyfelvonásosát, a Petőfi ébredését A cím Vörösmarty prológusára, 
az Árpád ébredésére utal, mellyel 1837-ben a Pesti Magyar Színházat megnyitották. 
A sírjából feltámadó Petőfire vonatkozó szerzői utasítás a hősi halottat írja elő: 
„Honvédöltönyben, üres hüvelylyel oldalán, baljában tépett lobogó..." Első 
kérdése („Bukott a zsarnok, s boldog a magyar?") viszont már magát Petőfit idézi, 
a Három szív története c. vers zárósorának szóvisszhangja. A Nemtő válasza még 
a jövőbe utalja a boldogulást. A 18 év alatt történtek magyarázatául a meg nem 
nevezett Görgei személyében a belső árulást vádolja. Ekkor - Madách Ádámjához 
hasonlóan - Petőfi álmában élőképeket lát: Világos, Arad, az országgyűlés 
megnyitása, a koronázás tablóit „Egy kép a boldog jövőből" zárja. Az egyébként 
versben, jambusban írott egyfelvonásos kurtán-furcsán fejeződik be: a zenére 
felébredő Petőfi leszáll sírjába, a színpadi süllyesztőbe, a Nemtő felemelkedik. 

A kultusznak az említett ellentmondásait tükrözi a 958. sz. (Boldog újévet!, 
Szatmárnémeti, 1877) és az 1033. sz. zsebkönyv (Szini emlény, Székesfehérvár, 
1876-1877). Azonos irodalmi mellékletükben közös A magyarok istene c. Petőfi-vers 
közlése is, mindkét esetben az utolsó három versszak elhagyásával. Ezáltal az 1848 
áprilisában írott, a jövőhöz forduló-fellebbező, várakozó költeményből (hatása a 
Nemtő szövegében már E. Kovácsnál is kimutatható) a záró kérdőjel ellenére is 
jelen idejű beteljesedés lett a dualizmus első évtizedének végén; új értelmet kapott 
a 19. sor: „...most, a midőn már elértük a révet..." Vérbeli színházi „húzás" ez, 
amelynek során a költő szövege látszólag csak rövidül, valójában átrendeződik. 

8 Áldor Imre rövid életű és kevéssé ismert lapja nagy szerepet játszott Petőfi kultuszában. 
A zsebkönyvekben is publikáltak közül megtalálható itt a Szeget szeggel, valamint a Levél egy színész 
barátomhoz, továbbá Szász Károlynak a főszövegben elemzett verse, ezúttal Petőfi emlékezete cím alatt. 
E. Kovács egyfelvonásosa Petőfi halálának 20. évfordulóján, 1869. július 30-án jelent meg. 
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(1864-ben, a Schmerling-provizórium idején Székesfehérvárott, a 1029. zsebkönyv
ben még a teljes versszöveget közölték.) 

A két említett zsebkönyvben szintén közös volt Szász Károly verse, a Petőfi 
gyermekkori lakhelye. Először a Vasárnapi Újság 1867. október 21-i száma közölte; 
a költő kiskunfélegyházi gyermekkorát megörökítő emléktábla avatásán hangzott 
el nyolc nappal korábban. Itt is volt mit áthidalni: egyrészt meg kellett kerülni a 
szülőhely-vitát, másrészt az emléktábla Reményi Ede koncert-kezdeményezésének 
eredménye volt, 1861-ben, a rövid alkotmányos időszakban készült, s rajta máig 
ez az évszám olvasható. (A vers közvetlen forrása Pásztor Ferenc félegyházi tanító 
hasonló című cikke volt a VU október 13-i számában.) A rutinos tollal írt 
költemény az üstökös szimbólumával utalt a születés és a halál bizonytalan 
körülményeire, visszhangozta a Szülőföldemen c. Petőfi-verset, az emléktábla 
kérdését pedig egyszerűen megkerülte. 

A Petőfi-kultusz ellentmondásainak feloldására alakuló receptekhez képest 
egyszerűbben járt el a Vasárnapi Újság 1869. december 26-i számának anonim 
közlője, aki a Petőfi-reliauiák c. cikkben kéziratból közölte Petőfi levelét Szemere 
Bertalan 1849-es miniszterelnökhöz, A honvéd tömeges kiadása tárgyában, és magát 
a verset is; de nem az 1849-es röplap- és folyóiratkiadás szerint, hanem kéziratból. 
Kipontozta a 39-40. sort: „Én is segítettem koronát leütni/A király fejérül!" A 41. 
sorban pedig a „Hejh te király" megszólítást „Hejh ellenség"-re változtatta. így 
vette át a szöveget a 607. sz. zsebkönyv is (Új évi nemzeti színházi zsebkönyv 1870-dik 
évre, Kolozsvár). 

6. Petőfinek tulajdonított versek a színházi zsebkönyvekben 

Négy ilyen költeményt találtunk hatszori közlésben, ami kiegészíthető egy 
kétsoros mottó egyszeri közlésével. Közülük háromról már Kiss József tudott, 
ezeket azonosította is: a háromszor is Petőfi-versként közreadott Számadás 
(Szatmár, 1857. 950. sz. zsk.; Arad, 1862. 36. sz. zsk; Győr, 1868. 464. sz. zsk.) 
Sárosy Gyula költeménye; a Vácott 1854-ben közölt Csont, a kóbor színész Pákh 
Albert munkája (1092. sz. zsk.);29 az ugyanott 1855-ben Petőfi neve alatt kiadott 
Barna leány pedig Erdélyi János Szőke leány c. versének némileg romlott szövegű 
változata (1093. sz. zsk., az előző évi zsebkönyvben helyes címmel, de szerző
megjelölés nélkül, szintén szerepelt). 1861-ben Sopronban Petőfinek tulajdonították 
a Tanítsatok c. Iduna-verset, azaz Szász Károlyné Szász Polyxénia költeményét 
(929. sz. zsk.); végül Szegeden 1856-ban neki ajándékozták a mottóként idézett két 
Arany János-sort, a Toldi VII. énekének 1-2. sorát (975. sz. zsk.). 

29 PSÖM 1. 154. Ennek a színészi közfelfogást tükröző tulajdonításnak következtében eldőltnek 
tekintjük a Fekete Sándor és Kiss József közötti vitát, hogy ti. Petőfi volt-e a Garay János-balladára készült 
paródia „hőse" - az előbbi javára. Vö. VP VII. 408. és PSÖM 2.161-162., illetve FEKETE Sándor, Petőfi a 
vándorszínész. Budapest, 1969. (It Füz 64.) 157-165. és uő, Petőfi Sándor életrajza I. Budapest, 1973. 295-198. 
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Ferenc Kerényi 

POÉMES DE PETŐFI DANS LES ALMANACHS DE THÉATRE (1845-1880) 

Dans la période en question 30 poémes complets et 4 extraits ont paru de Petőfi dans les almanachs 
de théatre, en 55 publications au total. Mais des lettres, des poémes d'autorité douteuse et méme - ä 
5 fois - des poémes attribués ä lui ont également été publié sous son nom. Ces poémes - dönt le sujet 
ne se limité pas aux thémes relatifs au théatre - embrassent sa carriére poétique entiére. Les sources 
principales des publications sönt les trois éditions de la Poésie compléte (1847-1848) et l'édition en deux 
volumes des Nouveaux poémes 1847-1849 (1858), mais les almanachs ont puisé dans des publications 
de périodiques aussi, et une fois - sans doute - l'édition remonte directement au manuscrit. 

L'étude - complétant et modifiant l'ordre de la publication des poémes de Petőfi par rapport ä celui 
de l'édition critique - passe en revue toute la pratique de l'édition des textes, la qualifie et la divise 
chronologiquement, établit des tendances de corruption de texte, supprime de l'oeuvre le poéme Kiért 
ürítsem e pohárt..., lequel était considéré jusqu'ici comme d'autorité douteuse, ä cause d'avoir reconnu 
son texte dans celui d'une chanson ä bőire d'un drame lyrique populaire. Derniérement il procéde ä 
l'examen de la naissance du culte de Petőfi, ä partir des textes publiés dans les almanachs de théatre. 
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