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TÖRTÉNETI ADALÉKOK EGY PETŐFI VERS CÍMVÁLTOZATAIHOZ 

Petőfi Sándor összes műveinek új kritikai kiadásában Van-e mostan olyan legény... 
címmel jelölt költeményénél azt a megjegyzést találjuk, hogy annak eredeti címe Bátorító 
volt. A szerző azonban - mint erről a kritikai jegyzetek tájékoztatnak — költeményeinek 
kiadásra szánt kéziratában később törölte ezt és a vers kezdő sorát írta fölébe címnek. A költe
mény az Életképek 1848. június 11-i számában azonban Önkénytesek dala címmel jelent meg. 
Ezt a címet az 1874. évi kiadás — igaz, csak a tartalomjegyzékben — még feltüntette, de az 
1877. évi összes versek már nem. Nem említette az össze műveknek Havas Adolf által 1892 — 
96-ban készített kritikai kiadása sem, hanem csak a jelenleg is használt cím alatt adta közre 
a költeményt. Havas jegyzeteiben sem közli a régi címet, csak a vers datálását kísérelte meg : 
,,Első tekintetre úgy látszik — írta Havas - , hogy e költemény az első tíz honvéd-zászlóalj 
felállításakor (május 16) Íratott. E dátum azonban oly messze esik úgy az előző, mint a követ
kező költemény dátumától, hogy a fennálló sorrend alapján egyáltalán nem fogadható el.'' 
Szerinte ez a költemény is „márczius izgalmas végnapjaiban" keletkezett. 

A datálással egyet kell értenünk. Mind a vers hangulata, mind Petőfi sajátkezű kéz
iratos versgyűjteménye, abban az említett vers szomszédságában lévő más költemények 
(előtte : Föltámadott a tenger... és A királyokhoz, mögötte : Készülj hazám, mely utóbbit 
az április 5-i népgyűlésen szavalta a költő) arról tanúskodnak, hogy ez a vers is ezekben a 
napokban születhetett. Az a kérdés azonban még nyitva marad, hogy miért közölte annyival 
később, illetve miért az Önkénytesek dala címmel közölte Petőfi a verset, hiszen ez a címválto
zat nem is szerepel a kéziraton? 

E jelentéktelennek tűnő probléma azért érdemel figyelmet, mivel vizsgálata némi: 
fényt derít Petőfi májusi szereplésére, valamint arra a folyamatra, amelynek során a köz
vélemény néhány hét alatt elfordult a költőtől, a márciusi napok ünnepelt hősétől. 

Jelen kérdés előzményei az emlékezetes május 12-i népgyűlésig nyúlnak vissza, amelyen 
Petőfi olyan élesen kikelt a kormány ellen. Ismeretes, hogy a fővárosi radikális ifjúság május 
10-én este a budai várban „macskazenét" adott a magyarországi osztrák főhadparancsnok-
nak, Lederer altábornagynak. A tüntetőket — anélkül, hogy felszólították volna a szétosz-
lásra — kardlapozó vértes lovasság és feltűzött szuronnyal előrohanó gránátosok szórták szét_ 
Az esetnek több súlyos sebesültje volt. Egy orvostanhallgató később belehalt, sérüléseibe-

A fővárosban, a felelős kormány szeme láttára véghezvitt vérengzés megmutatta a; 
minisztérium tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát, azt, hogy még mindég nem rendelkezik: 
maradéktalanul az országban állomásozó katonaság felett. Az eset érthetően nagy felháboro
dást szült a főváros egész közvéleményében. Ebből fakadt a radikálisok által május 12-én 
reggel kilenc órára a Nemzeti Múzeumhoz összehívott népgyűlés is. A gyűlés előadója Petőfi 
Sándor volt, aki - a korabeli tudósítás szerint - kijelentette, hogy „a mostani minisztérium,, 
mint a tapasztalás szomorúan tanúsítja, oly gyenge, miszerint nem hogy egész állam, de még; 
csak egyetlen egy egyén törvényes biztonlétéről sem képes intézkedni".. .* Egy másik tudó
sítás szerint a költő felindultságában így fogalmazott : „Kutyámat sem bíznám illy ministe-
reiumra!"2 A keményhangú kitörést magyarázza ugyan a költő mélységes felháborodása és 
elkeseredése, de a kortársi közvéleményt meghökkentették ezek a féktelen hévvel, meggondo
latlanul ejtett elítélő szavak. 

A visszatetszést szülő kijelentés visszhangjának megértéséhez emlékeztetnünk kell 
arra, hogy nem a május 12-i népgyűlés kényszerítette ki a Lederer elleni eljárást. A vizsgála-

1 Reform, 1848. máj . 14. (12) 96. 
2 Az ekkor még Pozsonyban megjelenő Budapesti Hiradó közölte ezt 1848. máj. 17-i számában, a 

Fővárosi levelek c. rovatban. Hogy igy történt , azt később Petőfi erősítette meg a Márczius Tizenötödike 
1848. aug. 11-i számában megjelent cikkében. 
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tot még a május 1 0 - 1 l-e éjszakáján összeült minisztertanács elrendelte, s ezt 11-én déltáj
ban falragaszokon tudatták a főváros népével. 11-én reggel pedig összeült Nyáry Pál elnökle
tével Pest megye választmánya, amely a katonai vérengzés részeseinek szigorú megbüntetését 
követelte. Ez ügyben Nyáry vezetésével, Teleki László, Patay József, Vasvári, Jókai és mások 
részvételével küldöttséget menesztettek a nádorhoz, akitől többek között Lederer azonnali 
felfüggesztését, nyilvános bíróság elé állítását, a garázdálkodó katonaságot vezénylő tisztek 
letartóztatását, a katonaság felesketését követelték. A szabódó nádort Nyáry végül újabb 
forradalommal fenyegette meg, mire a főherceg mindent megígért.3 Ezt követőleg Lederer -
feltehetőleg a nádor értesítésére vagy egyenes utasítására - polgári ruhában, bérkocsin, a 
legnagyobb titokban elhagyta Budát és Komáromba, majd Bécsbe menekült. < 

Az esti órákban megjelenő Marczius Tizenötödike már tudatta a küldöttség eljárásá
nak eredményét és közölte a hírt : másnap, 12-én reggel népgyűlést tartanak a Múzeum 
terén. Az értesítés szerint két indítvány szerepelt a napirenden : egyrészt, hogy a Lederer 
ügyét vizsgáló bizottságba vegyék be az ifjúság küldötteit is, másrészt, hogy követeljék a 
fiatalság mielőbbi felfegyverzését. 

így történt, hogy miközben május 12-én reggel Budán Zoltán János belügyi államtitkár 
vezetésével megkezdte nyilvános működését a katonai kihágás vizsgálatára kiküldött polgári 
és katonai vegyesbizottság, akkor vette kezdetét az említett népgyűlés is. Vagyis ez az akció — 
bár követeléseivel maradéktalanul egyet érthetünk — kissé lemaradt az eseményektől. A fel
háborodást természetesen fokozhatta Lederer szökése is, valamint az, hogy a katonaság az 
összeütközés óta alig mutatkozott, s tartani lehetett attól, hogy készül valamire. Ezek lehet
tek a népgyűlés hangulatát meghatározó újabb tényezők, s ez lehetett oka Petőfi szenvedé
lyes kitörésének. Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy ekkorra már ismertté váltak a kor
mány arra irányuló erőfeszítései, hogy úrrá legyen a kényes helyzeten. (Ismeretes, hogy 
Batthyány miniszterelnök csak május 12-re érkezett vissza Bécsből, ahol május 7-i dátummal 
végre kieszközölte azt az eddig halogatott királyi leiratot, amely a magyarországi katonaságot 
a kormány alá rendelte.) így e „válogatatlan szavakkal" történt kirohanás a tevékenységé
nek kezdetén álló és nehézségekkel küzdő minisztérium ellen, kétségtelenül nem volt poli
tikus, nem volt kellően megfontolt. 

A kép teljessége kedvéért még tudnunk kell, hogy a népgyűlés Petőfi indítványára két 
küldöttséget választott. Egyiket Budára, a Lederer ügyét vizsgáló bizottsághoz, a másikat 
a minisztériumhoz küldöttek. Az elsőnek kérelme Nyáry javaslatára meghallgatást talált, s az 
ifjúság képviseletében Lauka Gusztávot és Korányi Frigyest vették be a vegyes bizottságba.4 

(Ennyiben tehát a népgyűlés konkrét eredményt ért el.) A másik küldöttséget — amelynek 
többek között Táncsics Mihály, PáhT Albert, Degré Alajos, Dobsa Lajos, Glembay Károly 
voltak tagjai - maga Petőfi vezette. Ő adta elő a minisztérium összegyülekezett tagjainak -
akiknek sorában Batthyány, Széchenyi, Deák, Klauzál, Szemere és Eötvös mellett a beteg 
Kossuth is megjelent — a népgyűlés követeléseit : 1. hívják össze a nemzetgyűlést; 2. a 
Lederer kihágását vizsgáló bizottságba vegyék be a radikális ifjúság képviselőit; 3. a véreng
zésben részeseket szigorúan büntessék meg. Széchenyi naplójának tanúsága szerint Batthyány 
hűvösen és leereszkedően fogadta a küldöttséget, s ezt nem tudta sem Széchenyi, sem Deák 
felszólalása ellensúlyozni. A miniszterelnök közölte, hogy az első kérés ügyében a miniszté
rium már döntött, s az országgyűlést felszólítás nélkül is egybehívják. A másik két pont 
ügyében pedig intézkedni fognak. Ezzel lényegében be is fejeződött ez a furcsa találkozás, az 
egyetlen hivatalos találkozás a kormány és a márciusi forradalom hősei — a polgári forradalom 
nemesi vezetői és plebejus harcosai — között.5 

A válasz, de főleg a fogadtatás nem volt teljesen kielégítő, így nem csodálkozhatunk, 
Jiogy 12-én este Széchenyi naplójában újabb macskazenékről számol be. Másnap azután Sze
mere belügyminiszter rendeletben tiltott el minden „éjjeli zajos csoportosulást" és „békét-
lenítő lármát". Május 14-én pedig a nyugalmát féltő polgárság aláírást gyűjtő akciót kezdett 
a kormány iránti bizalmának kifejezésre juttatására. Az aláírási íveket (állítólag 15-20 000 
aláírással) 18-án délután 8000 díszelgő nemzetőr nyújtotta át a miniszterelnöknek. Ekkorra 
egyébként a kormánynak az előző napokban kétségtelenül megrendült tekintélye valóban kez
dett megszilárdulni. A május 15-én tartott minisztertanács ugyanis az egyre veszélyesebbé 

3 Minderre, valamint a továbbiakban említett egyéb eseményekre I. a korabeli napilapok beszá-
" mólóit, valamint Széchenyi naplóját. — Újabb földolgozását 1. URBÁN ALADÁR : Zehn kritische Tage aus der 

Geschichte der Batthyány-Regierung (10—20. Mai 1848). Annales Universitatis Scientiarum Budapestinen-
s i s . . . Sectio Historica, tom. II . Budapest, 1960. 

4 Nyáry eredetileg Vasvari Pált és Vidacs Jánost javasolta, de azok nem voltak jelen, így került sor 
az említettekre. HATVÁNY LAJOS : így élt Petőfi. Budapest, 1957. IV.. köt. 376. tehát tévesen rója fel ezt a 
jelölést a kormánynak. v 

6 Leírását Széchenyi naplóján és a Marczius Tizenötödikén kívül I. még DEGRÉ ALAJOS : Vissza
emlékezéseim. 2. kiad. Budapest, 1884. II . 26—27. 
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váló délvidéki szerb mozgalmak hírére elrendelte a déli várak harckészültségét, megkezdte 
katonaság szállítását ezekbe az erődökbe és nyilvánosságra hozta a még április végén hozott 
határozatát az önkéntes nemzetőrség (a későbbi honvédség) tíz zászlóaljának toborzásáról. 
Május 19-én-pedig, a király Bécsből történt szökésének hírére elrendelték az országgyűlés 
összehívását is. Ezzel a baloldal régi követelése teljesült. A Marczius Tizenötödikében Cser-
nátoni már május 17-én bizalmát fejezte ki a kormány hadügyi intézkedései iránt. 

Mindez csak azért tartozik az említett verscím hosszúra nyújtott előtörténetéhez, 
mivel a kormány iránt bizalmat tápláló többség - amely ezekben a napokban egyre hatá
rozottabban igazolva látta bizalmát - nem tudta megbocsájtani tegnapi kedvencének, a 
költőnek éles kormányellenes kijelentéseit. S ahogy nőtt a kormány tekintélye, vele együtt 
nőtt a népgyűlést szervező radikálisok, elsősorban a Petőfi elleni felháborodás, sőt gyűlölet. 
A korabeli sajtó, a levelek és emlékiratok ennek bőséges bizonyítékát nyújtják. (Nem szólva 
itt a minisztériumot elborító levéláradatról, amelyben megyék és városok egymással ver
sengve nyilvánították bizalmukat a kormány iránt, s amelyeknek indítékát a Marczius Tizen
ötödike május 11-én megjelent cikkei és Petőfi históriai nevezetességű szavai adták.) Emellett 
a rendőrségi bizalmas iratokból az is kiderül, hogy amíg Batthyány nagyúri gesztussal tért 
napirendre mindenfajta demonstrációk fölött, Szemere módját találta, hogy a radikális ifjú
ság soraiban is megoszlást idézzen elő. Perczel Mórnak május 16-án reggel Szemeréhez intézett 
jelentéséből értesülünk az előző este a Forradalmi Csarnokban lezajlott eseményekről. A jelen
tés szerint „egy somogyi polgártárs" (érthetően Perczel felkérésére) ott felszólalva, „elhatá
rozott helyeslése mellett a többségnek, Pálfy-Petőfi ellen kikelve, ezeket honárulóknak 
nyilvániták, kik büntetést érdemelnek..."6 

Természetesen mindez nem maradhatott hatástalan a népszerűség „tarpéji sziklájáról" 
lezuhant költőre sem. így történhetett, hogy Petőfi, aki A királyokhoz c. verse miatt ellene 
indult támadást - naplója tanúskodik erről - fölényes gúnnyal vette tudomásul, most úgy 
érezte, a közvéleménynek meg kell magyaráznia a történteket. így született meg kélhettél az 
emlékezetes népgyűlés után a Pest, Május 27. 1848 címmel jelölt cikke, amely az Életképek 
június 11-i számában jelent meg.7 A közismert cikk bevezetésében Petőfi magyarázatát keresi 
népszerűtlenségének, s ezt az említett versben és a tárgyalt népgyűlésben látja. A népgyűlésen 
mondottakról az a véleménye, hogy „akkortájban úgy viselte magát a minisztérium, hogy 
igazán nem bizhatott benne az, aki féltette a hazá t . . . " Ez a fogalmazás, azzal a megjegyzés
sel együtt, hogy felszólalásával ő csak ösztönözni, s nem elkergetni akarta a minisztériumot, 
továbbá, hogy a kormány megrovói annak nem ellenségei, hanem legőszintébb barátai, — 
mindez magyarázat, némi önkritikával. Ugyanakkor a francia forradalom tapasztalataira 
való hivatkozásával, majd a közvélemény által kárhoztatott köztársasági versének meg-
védelmezésével hitet tesz töretlen forradalmi-republikánus meggyőződése mellett. Vagyis 
a költő ezzel a cikkel tisztázni akarta mind a kormányhoz, mind forradalmi eszméihez való 
viszonyát. - S az Életképek ugyanazon számában jelent meg a bevezetésben említett vers, 
az Önkénytesek dala. 

Mielőtt azonban megvizsgálnánk ennek a konstellációnak a jelentőségét, még egy kitérőt 
kell tennünk. Ugyanis tisztázásra váró körülmény az is, hogy a május 27-i dátummal írott cikk 
miért csak június 11-én jelent meg az Életképekben, amelynek Petőfi szerkesztője volt. Jelen
legi tudásunk szerint valószínűnek látszik az a feltételezés, hogy ezt a cikket a költő a Pesti 
Hírlapban kívánta közzé tenni, amely a Közlöny megjelenéséig a kormány hivatalos lapja 
volt. Ezt valószínűsíti Kemény Zsigmond datálatlan levele 1848. májusából,8 amely Petőfi 
egy olyan cikkét utasítja vissza barátilag, az általános politikai helyzetre hivatkozva, amely a 
királyt a. remélt Budára költözéstől elrettentené. Ügy véljük, nem járunk messze a valóság
tól, ha feltételezzük, hogy Petőfi a fenti cikket küldte el közlésre Keménynek, majd annak 
kitérő levele után, azt változatlan szöveggel és a megírás napjának dátumával, tette közzé 
saját lapjában. A változatlan szöveg mellett szól az a meggondolás is, hogy semmi sem indo
kolná, hogy a Pesti Hirlapba szánt mérsékelt hangú cikk helyett, a baráti figyelmeztetés-után 
egy keményebb hangú szöveget közöljön a saját lapjában. Az pedig, hogy a cikk az Elet-

6 L. Országos Levéltár. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Belügyminisztérium rendőri osztály, 
1848. Az országos rendőri hivatal jelentései. — Perczel még hozzáteszi : , , . . .mind az mit Minister urnák e(?) 
nem annyira republicanus, mint hóbortos s demagóg emberekre nézve mondék, néhány jó hazafiak s bará
tim közbelépése által is nagy hamar kiteljesült". Ez pedig világossá teszi, hogy Petőfi lejáratásában a rendőr
ségi szervek is részt vettek Perczel Mór rendőri osztályfőnök vezetésével. (Perczel a kormánnyal az olasz 
kérdésben összekülönbözve, július 20-án mondott le állásáról.) 

' Közli : Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése. (S. a. r. : P Á N D I P Á L ) Budapest, 1960. 
422—426. 

8 Uo. 665—666. (A tárgyalt hipotézist HAVAS ADOLF már 1896-ban, a levelek első kritikai kiadásában 
is említette.) — Ez úton mondok köszönetet Kiss JózSEFnek, aki a datálatlan Kemény-levél, valamint az 
Életképekben megjelent cikk valószínű összefüggésére figyelmemet felhívta, s a Petőfi-levelezés készülő 
új kritikai kiadásának erre vonatkozó, általa készített bőséges jegyzetanyagát rendelkezésemre bocsátotta. 
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képekben nem a június 4-i, hanem csak a 11-i számban jelent meg, nyilván annak tulajdonít
ható — mint erre már Havas Adolf is gondolt —, hogy Kemény válasza nem érkezett meg az 
előző szám lapzárta előtt. 

Ehhez az íráshoz, amely az Életképek 26. számának bevezető cikke lett, kellett a 
költőnek megfelelő „kísérő" verseket kiválasztania. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy 
Petőfi ezzel a politikai hitvallását összegező cikkel egyidejűleg közli a Föltámadott a tenger c. 
költeményét, amely — s ezt a szerzőnek is éreznie, tudnia kellett — nemcsak a márcusi 
napoknak, de a költő egész politikai költészetének egyik legkiemelkedőbb alkotása. Ugyan
ilyen természetesnek tarthatjuk, hogy hasonló megfontolásból : a cikkben kifejtett mondani
való hangsúlyozása, kiemelése miatt esett a választás a már korábban megírt Bátorítóra, 
amely — tekintettel az aktuális helyzetre : a május 17-én megindított honvéd toborzásra — 
az Önkénytesek dala címet kapta. (Május-június során még nem hódított tért a honvéd el
nevezés.) Figyelemre méltó a költő (és szerkesztő 1) által meghatározott sorrend is : előbb 
közli a kétségtelenül gyengébb, de aktuális verset, s utána a forradalmi nép erejét szimbolizáló 
nagyszerű költeményt. (A keletkezés valószínű sorrendje a Petőfi által vezetett kéziratos füzet 
tanúsága szerint fordított.) Ez a sorrend egyébként megfelel a cikk szerkezetének, elvi mon
danivalója súlypontozásának is: előbb a kormányhoz, utóbb a forradalmi eszmékhez való 
viszonyát fejti ki benne. 

A kép teljessége kedvéért meg kell még jegyeznünk, hogy Petőfi valószínűleg új verset 
akart a honvéd toborzás alkalmából készíteni. Erről tanúskodik a kéziratos füzetben kitörölt 
Toborzó c. töredék, amelyet legkésőbb június elején írhatott. (Datálását elősegíti, hogy a vele 
egy lapon, de utána lévő vers : A gyáva faj, a törpe lelkek... az Életképek június 4-i számá
ban, az ezt követő pedig, a Két ország ölelkezése című, a Pesti Hirlap június 6-i számában jelent 
meg.) A töredéken határozottan érződik, hogy a közelmúltban megkezdett toborzást kívánja 
népszerűsíteni (negyedik sora lényegében azonos a kormány toborzási felhívásának kezdeté
vel), de úgy látszik, a költő nem tudta vagy nem akarta befejezni. így vehette elő a régi 
verset, amely a cím megváltoztatása után a célnak megfelelőnek látszott. 

Az Önkénytesek dalának érdekességét egyébként csak növeli az, hogy ez Petőfinek 
egyetlen olyan verse, amelyet kifejezetten a Batthyány-kormány egy meghatározott akciójá
nak érdekében írt, illetve tett közzé. (Az Erdély uniója, továbbá az országgyűlés megnyitása 
alkalmából, valamint az országgyűlés július 11-i megajánlása után írt költeményeket nem 
tekinthetjük ilyennek.) Ehhez még hozzá kell tennünk azt is, hogy tudomásunk szerint ez 
az első vers, amely a honvéd toborzással kapcsolatban a sajtóban megjelent, - holott ekkor 
bőven termettek az aktuális versek. A legközelebbi, Vajda János : Önkénytes dala c. költe
ménye is közel három hét múltával jelent meg.9 

A történész szemével nézve, s az 1848. májusi általános politikai helyzet, különösen a 
honvéd toborzás kezdeteinek problematikája felől megközelítve a kérdést, a fentiekben vázol
hatjuk az egyébként jelentéktelen címváltoztatás figyelemre méltó történeti hátterét. Fejte
getésünkben az a szándék vezetett, hogy adalékokkal szolgáljunk Petőfi 1848 májusi közéleti 
szerepléséhez, amelynek következményei a későbbiek során jelentős hatással voltak a költő 
életútjára. 

Kunszery Gyula 

BABITS MIHÁLY ÉS SZÉP ERNŐ ISMERETLEN KÉZIRATAI 

Dr. Képes Ernő (1884-1931) tanár, történetfilozófiai és közgazdasági író hagyatéká
ból irodalomtörténeti érdekű, részben forrás jellegű értékes levél- és verskéziratok kerültek 
elő Babits Mihálytól, illetve Szép Ernőtől származóan. A 14 darabból álló kéziratköteg törté
nete a következő. A nagyobbrészt századunk első évtizedéből származó, személy szerint 
Dr. Képes Ernőhöz szóló kéziratokat tulajdonosuk kegyelettel őrizte tüdőbaj következtében 
1931. február 1-én bekövetkezett haláláig. Úgy.látszik, előre érezte halálát, mert az értékes 
kéziratokat egy borítékba zárta, amelyre az alábbi sorokat írta : „Halálom esetén feleségemé 
szül. Panke Emmáé. - Babits Mihály első két nyomtatásban megjelent verse a Budapesti 
Napló egyik húsvéti mellékletén ; és egy hozzám intézett levele kb. 1908-ból. (A köszönet 
az Egyetértésben megjelent kritikára vonatkozik, amit a Levelek írisz Koszorújából c. első 
verskötetéről írtam.)" 

' Radical Lap, 1848. jun. 29. (23) 92. 1. 
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