
KISS JÓZSEF 

ELŐRE! 

(Egy jelszó irodalmi változatai Uhlandtól Petőfiig) 

I. VORWÄRTS! 
Uhland harci szózata (1814) 

Ludwig Uhland (1787—1862), az ismert német költő 1814. február 4~én Stuttgart
ban, Württemberg fővárosában írta Vorwärts! (Előre!) c. versét; ez a berlini Die Musen 
c. folyóirat ez évi folyamában látott először napvilágot. A költemény számos euró
pai országhoz intézett buzdítás volt a Napóleon elleni szövetség kiszélesítésére és a 
francia megszállás alatti területek felszabadítására: 

Vorwärts! 

Vorwärts! Fort und immerfort, 
Rußland rief das stolze Wort: 

Vorwärts! 

(Magyar fordítása:) 

Előre! mindig előre hát, 
Az orosz kimondta büszke szavát: 

Előre! 

Preußen hört das stolze Wort, 
Hört es gern und hallt es fort: 

Vorwärts! 

Auf, gewalt'ges Österreich! 
Vorwärts! thu's den andern gleich! 

Vorwärts! 

A porosz hallotta büszke szavát, 
Szívesen hallotta, s adta tovább, 

Előre! 

Fel, te hatalmas Ausztria! 
Légy, mint a többi, a harc fia! 

Előre! 

Auf, du altes Sachsenland! 
Immer vorwärts, Hand in Hand! 

Vorwärts! 

Fel hát, te ősi Szász-vidék! 
Folyvást csak előre, kézbe-kéz! 

Előre! 

1 L. Uhland költeményei kritikai kiadásának jegyzeteit: Gedichte von L.U. Szerk. E. SCHMIDT — 
J. HARTMANN. Stuttgart, 1898. 2. k. 40; itt naplójára és Justinus Kernernek, jó barátjának írt, 1814. 
febr. 10-én kelt levelére utalnak. 

2 L. a fent leírt krit. kiad. 1. k. 58—59; a „Lieder" (Dalok) ciklusában. Hsó közlése kötetében: U., 
L.: Gedichte. [Költemények.] Stuttgart-Tübingen, 1815. Cotta. 87—88. 

3 Ford. GEHER István; HEINE, Heinrich, Vallás és filozófia Három tanulmány. [Szerk.] EÖRSI 
István. Bp. 1967. 135—136. — A Heine-tanulmányban cím nélkül idézett Uhland-vers magyar átültetése. 
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Baiern, Hessen, schlaget ein! 
Schwaben, Franken, vor zum Rhein! 

Vorwärts! 

Bajor-föld, Hessen, rajta már! 
Svábok s ti frankok, a Rajna vár! 

Előre! 

Vorwärts, Holland, Niederland! 
Hoch das Schwert in freier Hand! 

Vorwärts! 

Grüß euch Gott, du Schweizerbund! 
Elsaß, Lothringen, Burgund! 

Vorwärts! 

Előre! holland s belga part! 
Szabad kezekben cseng a kard! 

Előre! 

Isten hozott, Helvécia! 
Burgund s Elszász, Lotharingia! 

Előre! 

Vorwärts, Spanien, Engelland! 
Reicht den Brüdern bald die Hand! 

Vorwärts! 

Vorwärts, fort und immer fort, 
Guter Wind und naher Port! 

Vorwärts! 

Előre, Spanyolhon, Albion! 
Karod testvéri karba fond! 

Előre! 

Előre, mindig előbbre, jövel! 
Jó szél röpít, kikötőnk közel! 

Előre! 

V o r w ä r t s heißt ein Feldmarschall. 
Vorwärts, tapfre Streiter all! 

Vorwärts! 

Előre, szól parancsotok, 
Előre mind, hős bajnokok! 

Előre! 

Unland költeménye az 1813—1815. évi német „felszabadító háborúk" (Be
freiungskriege) középső esztendejének elején keletkezett, amikor a Lipcsénél 1813. 
okt. 16—19-én döntő vereséget szenvedett Napóleon már a Rajna mögé szorult, s el
keseredett utovedharcokat folytatott. A szövetséges csapatok előnyomulását kisebb 
csatavesztéseik sem tartóztathatták feli 1814. március végén Párizs kapitulált! két hét 
múlva a császárt lemondatták és Elba szigetére száműzték. 

A Vorwärts! e végkifejlet előtt alig két hónappal, tehát egy kissé elkésve készült, 
mind a „vor zum Rhein" (előre a Rajnához) biztatást, mind a felsorolt országok és 
tartományok összefogásának sürgetését illetően, hiszen ez a harci szövetség gyakor-
latüag már 1813 végén létrejött, s a Napóleon ellen felvonult seregek a végső roham
ra készülődtek: 1813/1814 fordulóján több ponton elérték és átlépték a Rajnát, sőt 
a vers végén megszólaltatott „Feldmarschall" (tábornagy), azaz a Waterlooi csatából 
ismert Blücher 1814. febr. l-jén, néhány nappal azelőtt, hogy Uhland a szöveget pa
pírra vetette, már a Brienne melletti La Rotheriére-nél, Párizs térségében csikart ki 
újabb győzelmet a makacsul manőverező császártól. A formája szerint harci riadó 
tehát inkább a Napóleon-ellenes erők összefogását és diadalmas előnyomulását ün
neplő versezet. Elkésettsége azzal magyarázható, hogy Uhland szülőföldje és hazája, 

4 Neues Conversaüons-Laákon. (Kiad.) Joseph MEYER. 2. kiad. 3. k. Hildburghausen, 1869. 607— 
608., „Blücher" címszó, ill. Allgemeine Deutsche Biographie 2. k. (Leipzig, 1875.) 731., „Blücher" címszó. 

391 



Württemberg, mely 1806 óta a Napóleontól létrehozott „Rajnai Szövetség"-hez 
(Rheinbund) tartozott, csak az utolsók között, 1813. dec. 2-án vált ki ebből; ezután 
csatlakozott — szembefordulva addigi „protektorával" — a franciák elleni hadjárat
hoz. (Napóleon utolsó kisebb győzelmei egyikét 1814. február 18-án éppen a Würt-
tembergi Hadtest ellen, Montereau-nál érte el.) 

A költemény címe, refrénje és a befejező strófa említett utalása (mely a magyar 
fordításban elsikkad) egyértelműen arra vall, hogy az ünneplés és lelkes biztatás nem
csak a szövetséges seregeknek, hanem egyúttal a hadjárat egyik legsikeresebb hadve
zérének, a feljebb megnevezett, már-már legendás hírnevet szerzett Gebhard Leberecht 
Blücher (1746—1819) tábornagynak is szól, akit kedvelt szójárása s nem utolsósor
ban gyors és meglepő hadműveletei nyomán már ekkor „Marschall Vorwärts"-nek 
(,,Előre-tábornagy"-nak) neveztek. Ezt a ragadványnevet egyetlen életrajzában, sőt 
még a német kislexikonok Blücher-címszavában sem hagyják említetlenül. A Meyer-
féle „Conversations-Lexikon" egyik régebbi kiadásának (1869) adata szerint a szá
zad eleje óta nyÜt Napóleon-ellenességéről ismert hadvezért 1813-ban (71 éves ko
rában) a sziléziai hadsereg parancsnokává nevezték ki, és 90 000 embert adtak a ke
ze alá, köztük az I. Sándor cártól a Napóleon elleni hadjáratra felajánlott 50 000 
oroszt. Blücher — még mint tábornok — e sereggel aratta nagy jelentőségű győzel
mét 1813. aug. 29-én a Boroszló (Breslau, ma Wroctav) melletti Katzbachnál; annak 
élén vett részt (már tábornagyként) a „népek csatájában", és vonult be az elsők kö
zött Lipcsébe. A szóbeszéd szerint a hozzá beosztott orosz egységek katonái a ra
jongásig tisztelték, Mihály arkangyalhoz hasonlították (I. Sándor a saját andrás
keresztjét vette le a melléről, és küldte el neki elismerése jeléül), s ők voltak azok, 
akik „Vorwärts-marsall"-nak kezdték nevezni, mert gyakran mondogatta: „Előre, fiá
im, csak előre!" Egykorú sajtóadat is alátámasztja ezt. Az 1813. dec. 2-án megjelent 
porosz „Feld-Zeitung" (Tábori újság) egyik tudósításában olvasható: „Azok az orosz 
katonák, akik Blücher tábornok parancsnoksága alatt állnak és leírhatatlan ragaszko
dással csüngenek rajta, nem is nevezik másként, mint „Előre-marsall"-nak. Alig kép
zelhető el egy győztes hadvezér iránti hódolatnak gyengédebb kifejezése, mint ez a 
becenév bátor katonáinak ajkán." E név gyors terjedésének dokumentuma Unland 
költeménye is, mely a szóban forgó vezényszót a címmel és refrénnel együtt 19-szer 
tartalmazza. 

Maga a vers, szerzője szándéka ellenére, arról árulkodik, hogy korántsem valamely 
mélyen gyökerező, spontán politikai (zsarnokellenes, hazafias) indulat hozta létre. 
Nem mintha ezek hiányoztak volna Uhlandból, de az adott történelmi szituációban, 
amely határozott, egyértelmű állásfoglalást követelt, nem juthattak a maguk termé
szetes módján érvényre. Kétségtelen, hogy nem tartozott Napóleon csodálói közé: 
gyűlölte az önkényt (köztársasági érzelmű volt), de — úgy tűnik — elsősorban azért 

5 A Napóleon elleni hadjárat adatait lexikonokból és történeti kronológiákból vettük. 
6 L. az Alig. Deutsche Biogr. feljebb id. „Blücher" címszavát: 2. k. 727—733. 
7 L. a Meyer-féle Neues Conversations-Lexikon 2. kiadásának feljebb id. „Blücher" címszavát: 

607—608. 
8 1813. Ein Lesebuch für unsere Zeit [Olvasókönyv korunk számára]. Szerk. G. STEINER— 

M. HÄCKEL. Weimar, 1953. Thüringer Volksverl. 378. 
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neheztelt a császárra, mert amikor az a Rajnai Szövetséget 1806-ban létrehozta s 
Württembergben I. Frigyes királyt trónra ültette, a tartomány sok évszázad óta fenn
álló alkotmánya: „das alte gute Recht", vagyis az Uhlandtól olyan nagy becsben tar
tott „üdvös ősi jog" érvényét vesztette. Visszaadására a korlátlan hatalmához ragasz
kodó bonapartista király csak 1815 után mutatott hajlandóságot. (Halála miatt a 
fiával, I. Vilmossal vívott politikai csatározások után, melyekben Unland ódái hang
vételű politikai költeményekkel vett részt, 1819-ben született meg a hagyományos jo
gokat újra szentesítő wűrttembergi alaptörvény.) A költő azonban természetesen 
különbséget tett a császár és a francia nép között: majdnem egyidős volt a nagy fran
cia forradalommal; a szabadság és egyenlőség eszméjét a század első évtizedében, 
serdülése és tanulóideje alatt, szinte észrevétlenül szívta magába; megtanult franciá
ul, s 1810—1811-ben (kb. háromnegyed évig) Párizsban — német füológiai kutatá
saival párhuzamosan — a régi francia költészetet és a francia népköltészetet tanul
mányozta; nem osztozhatott hát fenntartás nélkül a felszabadító háborúk idején 
végletesen felszított franciagyűlöletben és forradalomellenességben. De elmondható 
ez általában a Rajnai Szövetséghez tartozott államok többségének népéről is, mely 
tömegesen csak a Szövetség felbomlása után s uralkodói rendeletre fogott fegyvert a 
császár ellen. Heine „Die romantische Schule" (A romantikus iskola) c. tanulmányában 
később (1835) így próbálta — metsző gúnnyal — érzékeltetni az annak idején kiala
kult felemás helyzetet:,Als Gott, der Schnee und die Kosaken die besten Kräfte des 
Napoleon zerstört haben, erhielten wir Deutsche den allerhöchsten Befehl, uns vom 
fremden Joche zu befreien, und wir loderten auf in männlichem Zorn ob der allzu
lang ertragenen Knechtschaft, und wir begeisterten uns durch die guten Melodien 
und schlechten Verse der Körnerschen Lieder, und wir erkämpften die Freiheit; denn 
wir thun alles, was uns von unseren Fürsten befohlen wird." (Amikor Isten, a hó és 
a kozákok felmorzsolták Napóleon legjobb erőit, mi, németek azt a legfelsőbb paran
csot kaptuk, hogy rázzuk le magunkról az idegen igát; és mi férfias haragra lobban
tunk a túl sokáig elszenvedett szolgaság miatt s fellelkesedtünk a körneri dalok fül
bemászó dallamától és süány szövegétől, és kiharcoltuk a szabadságot; mi ugyanis 
mindent megteszünk, amit fejedelmeink megparancsolnak.) Úgy gondoljuk, hogy a 
Vorwärts! keletkezésében főként kívülről jövő ösztönzések játszották a fő szerepet: 
a Blücher és más hadvezérek győzelmeiről érkező, egyre sokasodó hírek, harcra moz
gósító kiáltványok és (főként porosz költők tolla alól kikerült) költemények, a Raj
nai Szövetség államainak egymás utáni kiválása, a Wűrttembergi Hadtest megalaku
lása és harcba indulása, ill. a mindezek nyomán egyre fokozódó morális kényszer. Er
re a külső kényszerre utal Ludwig Börne (1786—1837) is, aki Uhlandot Béranger-val 

9L. az Alig. Deutsche Biogr. „Uhland" címszavát: 39. k. Leipzig, 154—155. Vö. még az Uhland 
özvegyétől összeállított Uhlands Leben [Uhland élete] c. kötettel: Stuttgart, 1874. Cotta. 86—99.; hang
súlyozza, hogy habár Napóleont a Rajnai szövetség idején Württembergben nem kedvelték, „mégis: az el
lenszenv iránta itt mégsem volt olyan erós, mint Poroszországban." 

10 L.: SCHWARZ, Georg: Ludwig Unland. Mühlacker, 1964. Stieglitz-Veit 109 1. (Genius der 
Deutschen), ill. az Allg. Deutsche Biogr. feljebb id. „Uhland" címszavában: 154—155. 

11 HEINE, Heinrich, Sämtliche Werke. Szerk. Otto F. LACHMANN. Leipzig (1887.) 3. k. 136. Die 
romantische Schule. [A romantikus iskola] 1. könyv. 
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összehasonlító francia nyelvű tanulmányában (1836) foglalkozott a Vorwärts!-szel, 
sőt néhány strófát francia fordításban közölt belőle, s „azoknak az úgynevezett ha
zafias daloknak" egyikét látta benne, amelyekben „a világ hatalmasságai iránti gyer
meki odaadás még inkább korlátozza az írói képzelet szárnyalását, mint a cenzúra". 
Börne emellett szemrehányást tesz Uhlandnak, hogy átengedte az oroszoknak a kez
deményezés dicsőségét, s emlékeztette Németországot arra, hogy ereje egymagában 
nem lett volna elég. Ez az úgynevezett „becsületes" német okoskodás; „Amikor azon
ban fejedelmeink elárulták Franciaországot, a háború alatt megszegve szövetségi szer
ződésüket, és amikor sokan közülük a csatatéren hagyták cserben a francia zászlót, 
(a németek) ebben nem találtak semmi kivetnivalót." 

E két haladó szellemű, párizsi emigrációban élő német írótól, a Junges Deutsch
land mozgalom nagy tekintélyű előkészítőitől idézett megjegyzések valamelyest érzé
keltetik azt a feszült és ellentmondásos helyzetet, amelyben a szóban forgó harci ri
adó keletkezett, s magyarázatul szolgálhatnak ahhoz, hogy míg a Napóleon elleni had
járat szenvedélyes hangú porosz énekese, Ernst Moritz Arndt (1769—1860) Blüchert 
dicsőítő versében a Katzbachnál megvert franciákat kegyetlenül kigúnyolja, nyulak
hoz hasonlítja, Unland a Vorwärts!'-ben még az ellenfél (Napóleon vagy a franci
ák) puszta megnevezésétől is tartózkodik. Azt is figyelembe kell venni, hogy (bár le
velezéséből és egyik 1814 januárjában írt költeményéből ki tetszőén komolyan foglal
koztatta a harcokban való fegyveres részvétel gondolata) ő maga nem fogott fegy
vert, s az a terve sem vált valóra, hogy ő énekli majd meg „a német nép győzelmét"; 
eszmei-érzelmi csatlakozása a felszabadító harchoz átmeneti fellobbanásnak bizo
nyult, melynek a Vorwärts!'-en kívül mindössze négy, 1814. jan.—márc. folyamán írt 
lírai vers a művészi dokumentuma: An das Vaterland (A hazához, 1814. jan. 29.), 
Lied eines deutschen Sängers (Egy német költő dala, jan. 29.), Gesang und Krieg 2. 
(A költészet és háború c. ciklus 2. darabja, jan. 29—febr. 1. közt); Die Siegesbot
schaft (Győzelmi hír, márc. 3.). 

nBéranger et Uhland. Megjelent a párizsi la Balance c. folyóirat 1836. januári számában. Szövegét 
1. BÖRNE, Ludwig, Gesammelte Schriften, [összegyűjött művei.] Népszerű kiad. 8 kötetben. Leipzig 
(1889.) Hesse. 4. k. 298. Az idézett részletek eredeti francia szövege: „...lepoéme Vorwaerts! (en avant), 
1' un de ces chants dits patriotiques, oú une piété filiale envers les puissances de la térre, plus encore que 
les ciseaux de la censure, avait coupé les ailes ä l'imagination du poéte"... „Et quand tous leurs princes 
eurent trahis la France, en rompant leur alliance pendant la guerre, et quand plusieurs d'entre eux eurent 
déserté le drapeau francais sur le champ de bataille mérne, ils ny trouvérent jamais rien ä redire." 

13L. az „1813. Ein Lesebuch..." c. i. m. 378—379.: Das Lied vom FeldmarschalL [Dal a tábornagy
ról.] 

14 Anyjának említette e szándékát egy levélben, 1. az Unlands Leben c. i. m. 90.: Lied eines deutschen 
Sängers [Egy német költő dala] c , a Vorwärts! keletkezése előtti napokban írt versében is céloz erre. (L. 
az alábbi jegyzetet.) 

15 Az említett Lied eines deutschen Sängers c. vers végén fejtegeti, hogy bár nem született nagy hő
si tettekre, de legalább azt a jogot szeretné személyes részvételével kiérdemelni, hogy megénekelje a né
met nép e nagyszerű győzelmét. 

15 UHLAND, Ludwig, Werke. 1. Bd. Sämtliche Gedichte [Művei 1. k. összes költeményei.] Szerk. 
FRÖSCHLE [Froeschle], Hartmut — SCHEFFLER, Walter. München, 1980. Winkler. 658 1. (L. a szóban 
forgó költemények jegyzeteit is.) 
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Természetesen nem kívánjuk, nincs is jogunk kétségbe vonni Unland ekkori meg
nyilatkozásainak erkölcsi hitelét, de bizonyos, hogy 1814-ben elsősorban württem-
bergi patrióta volt; ekkor még nem ismerhette föl, hogy a felszabadító harcok sike
rei — minden jogos kétellyel szemben is — a majdani német egység útját egyenge
tik. Ameddig e vonatkozásban eljuthatott (és ez nem is kevés), An das Vaterland c , 
imént említett dalában fejezte ki; ebben „hazán" az összes, németek lakta tartományt 
érti; a két népdalos közvetlenségű strófa az utána következő két költemény elé írt 
ajánlás: belesűrítette nemcsak a nagy horderejű diadal örömét, hanem az érte hozott 
mérhetetlen áldozat: az ifjúság színe-virága pusztulásának, vére hullásának gyászát 
is, amelyet e dalok alig enyhíthetnek. Az örömnek és fájdalomnak ez az egyensú
lya: Unland igazi, őszinte reagálása, de ennek mélyén érezzük annak megsejtését, 
hogy ez az áldozat nem lehet hiábavaló. S amikor, évtizedek múlva (bár még mindig 
túl korán) úgy vélte, hogy az egykor elvetett mag végre kikelt, s elérkezett a cselek
vés ideje, maga is elszántan fellépett: az 1848-ban összeült „frankfurti parlament" 
szélső baloldali tagjaként részt vett a birodalmi alkotmány létrehozásában és 1849. 
márc. 28-i elfogadásában; jelen volt akkor is, amikor a Stuttgartba átköltözött testü
let baloldali képviselőkből álló, makacsul együtt maradó töredékét, az un. Csonka par
lamentet („Rumpfparlament") 1849. jún. 19-én katonai erővel szétkergették. (Ez al
kalommal ő maga is közvetlen életveszélyben forgott.) Az egységes német biroda
lom gondolata tehát még ekkor is hiú ábrándnak bizonyult. 

Mindennek ismeretében érthetőbbé válik az 1814 elején keletkezett Vorwärts/-nek 
az őszinte, személyes érdekeltséget helyettesítő mesterkélt lelkesedése. Feltűnő, hogy 
nem magukat a harcoló katonákat, hanem a szövetkező országokat szólítja meg: tar
tományokat buzdít fegyvert fogott lakóik helyett, s üyenformán a hosszú felsorolás, 
melynek az összefogásban rejlő erőt kellene kifejeznie, az eposzi seregszemle szint
jére süllyed, a „Vorwärts!" jelszó túlzásba vitt, értelmetlen halmozása a szándékolt
tal ellentétes végletbe fordul: érdektelenné, sőt, már-már bosszantóan egyhangúvá 
válik. 

Az eredeti szöveg: 

An das Vaterland 

Dir möcht ich diese Lieder weihen, 
Geliebtes deutsches Vaterland! 
Denn dir, dem neuerstandnen, freien 
Ist all mein Sinnen zugewandt. 

Doch Heldenblut ist dir geflossen, 
Dir sank der Jugend schönste Zier: 
Nach solchen Opfern, heilig großen, 
Was gälten diese Lieder dir? 

Az a két költemény, amelyek elé ajánlásként írta ezt, a Lied eines deutschen Sängers és a Gesang und 
Krieg c. ciklus 2. darabja volt. 

18SCHWARZ, G. i. m. 
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Érintettük, hogy Unland politikai költeményekkel kapcsolódott be Württemberg 
1815—1819 közötti alkotmányjogi küzdelmeibe. Ezeket versei 1815-ben megjelent 
első s azt követő (általában csak egy-két darabbal bővülő) újabb kiadásainak „Vater
ländische Gedichte" (Hazafias versek) című csoportjába iktatta; a Vorwärts! azon
ban már az első kiadásban a „Dalok" ciklusába került, s bár erősen kirí az annyira 
népszerűvé vált (sokszor és sokaktól megzenésített, előadott, szájról szájra terjedt) 
uhlandi dalok közül, a költő életében megjelent tucatnyi kiadáson át végig ott is ma
radt. 

A fentiek szerint a „Vorwärts!" refrén összetett, bonyolult, sőt ellentmondásos je
lentést hordoz. A buzdítottak sorába a német tartományok csak mint láncszemek kap
csolódnak, ugyanakkor a refrénből, a felszabadító háborúk sok diadalában részes né
met tábornagy ragadványnevével való egybeesése folytán, a német nemzeti büszke
ség is kicsendül. Az előretörés konkrét iránya a keletkezés időpontjából, az adott tör
ténelmi körülményekből és a „vor zum Rhein" szavakból világosan kitűnik, a volta
képpeni cél azonban, ti. hogy a felszabadítandó területek népe, elsősorban a legtöb
bet szenvedett németség mit remélhet a hadjárat eredményétől, rejtve marad, s óhaj 
vagy követelés formájában sem jut kifejezésre: ez Unland ekkori zavarát, tanácsta
lanságát tükrözi, gyengíti a jelszó művészi hitelét, s talán legfőbb oka annak, hogy 
szózata sem az olvasók, sem az irodalomtörténet figyelmét nem vonta magára. 

II. CSATADAL 
Petőfi verse (1848. dec.) 

Petőfi 1848. december elején Debrecenben mint szabadságon lévő honvédtiszt gyer
mekének születését várta; ekkor írta Csatadal&l, s innen, dec. 8-áról keltezett leve
lében elküldte a képviselőháznak, kérve, hogy nyomtassák ki és terjesszék a harco
lók között. A rendeltetési helyére megérkezett s a ,,ház"-ban bemutatott kézirat fenn
maradt; a vers szövegét a költő 1848. évi verseinek saját kezűleg összeírt füzete is 
megőrizte. Itt az utóbbi forrásból közöljük: 

Csatadal 

Trombita harsog, dob pereg» 
Kész a csatára a sereg. 
Előre! 
Süvít a golyó, cseng a kard, 
Ez lelkesíti a magyart. 
Előre! 

Föl a zászlóval magasra, 
Egész vüág hadd láthassa. 
Előre! 
Hadd lássák és hadd olvassák, 
Rajta szent szó van: szabadság. 
Előre! 
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A ki magyar, a ki vitéz, 
Az ellenséggel szembe néz. 
Előre! 
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar; 
Ő s az isten egyet akar. 
Előre! 

Véres a föld lábam alatt, 
Lelőtték a pajtásomat, 
Előre! 
Én se' leszek roszabb nála, 
Berohanok a halálba, 
Előre! 

Ha lehull a két kezünk is, 
Ha mindnyájan itt veszünk is, 
Előre! 
Hogyha el kell veszni, nosza, 
Mi vesszünk el, ne a haza, 
Előre!19 

Nem könnyű feladat rekonstruálni azt a feszültségekkel terhes, ellentmondásos 
életrajzi-lélektani szituációt, amelyben ez a költemény létrejött. Maga Petőfi is, de
cember 12-én Orlai Petrics Somához intézett levelében, azt írta, hogy körülményei 
„rémítő bonyolodottak"; és ezen akkor elsősorban szabadságolásának tisztázatlan 
ügyét értette. Október 15-én nevezték ki honvédszázadossá, s kérésére a Debrecen
ben állomásozó 28. zászlóaljhoz helyezték, mert így szolgálatát apósáéknál elhelye
zett, terhességének 8. hónapjába lépő feleségétől nem nagy távolságra végezhette. Fel
tehetőleg azt tervezte, hogy a december közepére várt szülés előtt egy-két héttel sza
badságot kér, s a legnehezebb időszakban Júlia mellett lesz. Alakulatát azonban no
vember közepén a délvidéki hadszíntérre, Nagybecskerekre vezényelték; emiatt kény
telen volt már ekkor szabadságért folyamodni, s abban a meggyőződésben, hogy a 
felmentés hamarosan megérkezik, Nagybecskerek helyett Erdődre utazott. Ügyében 
azonban, hosszas töprengések és aktatologatások után, csak december második felé
ben született meg a Hadügyminisztérium jóváhagyó döntése (s erről is már csak 1849 
elején értesült). Egyre növekvő nyugtalansággal várta tehát Pestről a választ, előbb 
Erdődön, december eleje óta pedig újra Debrecenben, mert feleségét a román nép
mozgalmak miatt jónak látta ott biztonságba helyezni. Közben (Orlai Petrics Soma 
dec. 11-én érkezett soraiból) arról kellett értesülnie, hogy parancsnoka engedély nél
küli távozása miatt feljelentette, s a zászlóalj tiszti állományából való törlését java
solta. A költő ügye szerencsétlenül alakult: jóllehet meg volt győződve szabad-

19 OSZK — Kézirattár, Fond VII. 8. sz. 120. 
20 Petőfi Sándor levelezése. [Krit. kiad.] Bp. 1964. 184. 
21 L. minderről részletesebben DDENES András, Petőfi a szabadságharcban. Bp. 1958. 42—52. 
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ságkérelme jogos voltáról (fizikailag és idegileg gyönge feleségét ebben a nehéz idő
szakban nem hagyhatta magára), már-már attól kellett tartania, hogy nyilvánosan 
megbélyegzik s a gyávaság vádjával illetik. (1848 nyár végén és szeptemberben már 
terjedtek, sőt a sajtóba is eljutottak efféle szóbeszédek.) Pedig, bár a katonai rend
tartás szempontjából kétségkívül súlyos hibát követett el, jóhiszeműségéhez nem fér 
kétség: hiszen kezdettől fogva úgy gondolta, hogy a Júliáról és születendő gyerme
kükről való gondoskodást csak az okvetlenül szükséges átmeneti időre helyezi a köz
érdek fölé, azután haladéktalanul visszatér a hadsereghez. Egyértelműen kitűnik ez 
több ekkortájt írt leveléből, az Egész világ a harcmezőn... című versből, de e belső 
elkötelezettségének leginkább meggyőző dokumentuma éppen a Csatadal. 

Petőfi a képviselőháznak címzett küldeményét a következő sorokkal vezette be: 
„Képviselő polgárok! Millyen nagy fontosságú lehet egy kis költemény, bizonyítja 
egy francia tábornok levele, ki azt írta a conventnek, hogy vagy küldjenek neki tete
mes segédsereget, vagy küldjenek egy kiadást a marseillaise-ből. — Ha elég buzdító-
nak találják Önök a következő költeményt, nyomassák ki annyi példányban, a 
mennyit szükségesnek fognak látni, s küldjék szét országszerte a magyar táborokba. 
Részemről igen óhajtom, hogy, miután szigorú körülményeim elvonták egy kis időre 
a hadipályáról személyemet, legalább lélekben ezalatt is részt vegyek nemzetem har
caiban." 

E sorokkal, melyeket az országgyűlés dec. 14-i ülésén a ház elnöke a verssel együtt 
felolvasott, a költő elsősorban azt kívánta a szélesebb nyilvánosság tudomására hoz
ni, hogy ő, Petőfi Sándor, március hőse, az Egy gondolat báni engemet... és a Nem
zeti dal (egykor ünnepelt) költője, minden ellenkező híreszteléssel szemben tudja és 
teljesíti kötelességét, s ha a kardot rövid időre a tollal váltotta fel, ezzel is a hazát 
szolgálja: a harcra lelkesítő vers akár egy sereget is pótolhat. Mint történelmi példát 
Rouget de Lisle-nek a rajnai francia sereg számára 1792 áprüisában írt forradal
mi dalát: a Marseülaise-t hozta fel. Hogy erre vonatkozó értesüléseit honnan me
rítette, a Petőfi-füológia még nem derítette föl pontosan, de a költőtől említett eset
nek országról országra, szájról szájra különféle változatai terjedtek el. A XIX. száza
di Larousse-lexikon „Marseillaise" címszavában pl. azt olvassuk, hogy a francia for
radalmi hadsereg „tábornokainak egyike" ezt írta Párizsba a hadszíntérről: „Nous 
nous sommes battus un contre dix, mais la Marseillaise combattait ä nos cötés." 
(Tízszeres túlerő ellen küzdünk, de a Marseillaise a mi oldalunkon van.) „Egy másik" 
ezt kérte a konventtől: „Envoyez-moi 1000 hommes et un exemplaire de la 
Marseillaise et je réponds de la victoire." (Küldjenek nekem 1000 embert és a 

22 A Budapesti Divatlap „Nemzetőr" c. melléklapja 1848. szept. 10-i számában (169.) „Egy önkén
tes" kérdőre vonta Petőfit, hogy ő, a forradalom költője, a márciusi szónok: épkézláb, gyermektelen (!) 
fiatal férfi, miért nem jelentkezett mindeddig harctéri szolgálatra. (Vö. DIENES i. m. 20—21.) E vádra 
vonatkozott Petőfinek Golyók sivítnak, kardok csengenek... és Hallod-e szív, szívem/ c. verse. 

23 Országos Levéltár, H 2. Miniszterelnökség. OHB. Kormányzóelnökség. Ált. iratok 1848: 6132. 
(Ugyanazon a lapon — a kísérőszöveg alatt — a Csatadal kéziratával.) 

24Vö. LUKACSY Sándor, A „Marseillaise" szerzője. Muzsika 1961. 7. sz. 23—25. 
25TIERSOT, Julien, Histoire de la Marseillaise. Párizs (1915). 
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Marseillaise egy példányát, s felelősséget vállalok a győzelemért.) Tiersot, a fran
cia forradalmi dal monográfusa is felelevenít egy epizódot, mely szemmel láthatólag 
ugyanebbe a legendabokorba tartozik: eszerint Dumouriez tábornok az 1792. szep
temberi Valmy-i csata előtt a hagyományos Te Deumot akarta volna elénekeltetni, 
de a konvent hadügyminisztere, Servan de Gerbey úgy vélekedett, hogy annak ideje 
lejárt, s helyette a Marseillaise egy példányát küldte el. 

A Csatadalt a képviselők a tudósítások szerint ..tetszéssel" fogadtak, s a „ház" jó
váhagyta a kinyomtatásra vonatkozó indítványt. A költő kísérő soraiban rejlő esz
metársítás azonban, ti. hogy a magyar nemzetgyűlést mintegy azonosította az egyko
ri francia forradalmi konventtel, a képviselők többségének aligha volt ínyére. Fölte-
hetőleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Csatadal röplapkiadásának a kormány Deb
recenbe költözése miatti elakadását egyikük sem tette szóvá, holott Petőfi verse a 
válságosra fordult helyzetben aktuálisabb volt, mint valaha. A költő mégsem vallott 
kudarcot küldeményével: a vers, a kísérő levéllel együtt, a Közlöny dec. 20-i számá
ban megjelent, s ennek nyomán mindkettőt több lap közzétette. Sőt: három nap 
múlva a Csatadal német fordítása is napvilágot látott a Der wahre Ungar című, ra
dikális irányú pesti lapban, C. H., azaz a kitűnő Hoff man Károly (1829?—1882), a 
Nemzeti dal első, márc. 15-én rögtönzött német fordításának készítője és sok más 
Petőfi-költemény sikeres átültetője tollából: 

Schlachtenlied 

Aus dem Ungarischen des AI [exander] Petőfi 

Trompeten und Trommeln wirbeln zum Streit, 
Es stehen die Truppen zum Kampf bereit, — 
Vorwärts! 

Es klirren die Schwerter, die Kugel pfeift, 
Was den Ungar mit hehrer Begeist'rung ergreift — 
Vorwärts! 

26 E két idézetet 1. Grand Dictionnaire Universel de XU? siede. 10. k. (Párizs, é. n.) 1256., a „Mar
seillaise" címszó elején. 

27 TIERSOT, J., i. m. 68. 
28 A Pesti Hírlapnak a dec. 14-i képviselőházi ülésről szóló tudósításában a Csatadal felolvasását em

lítve megjegyzik: „A ház nagy tetszéssel hallgatta." (Dec. 16., 241. sz. 1180.) 
29 Közlöny, 1848. dec. 20. 908; Nemzeti dec. 20., 190. sz. 750.; Pesti Hírlap dec. 21., 245. sz. 

1196.; Életképek dec. 24., 2. félév 26. sz. 829—830.; Alföldi Hírlap (Debrecen) 1849. jan. 3 . 1. sz. 2. 
— Röplapon is megjelent, de nem a költőnek a képviselőházhoz beküldött kézirata nyomán, hanem, jóval 
később, Bem tábori nyomdájában Karansebesen, 1849. április 17-én (Vö. Endrődi Sándor: Petőfi napjai a 
magyar irodalomban. Bp. 1911. 527—528.). Példányai vannak az OSZK és a Petőfi Irodalmi Múzeum 
aprónyomtatványai közt. 

30Hoffmannról 1. a Petőfi és kora c. tanulmánykötetben (Bp. 1970.) 413—417. 
3' Der Wahre Ungar 1848. dec. 23., 71. sz. 497. 
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Laßt hoch in die Lüfte die Fahnen weh'n, 
Allüberall soll man sie flattern seh'n! 
Vorwärts! 

Sie sollen es lesen, geschrieben ist's dort: 
Freiheit! das hohe, herrliche Wort! 
Vorwärts! 

Wer ein Ungar ist, und wer ein Held, 
Sich dem Feinde muthig entgegenstellt; 
Vorwärts! 

Und ist er ein Ungar, so ist er auch Held, 
Was er will, dem Himmel wohlgefallt, 
Vorwärts! 

Die Erd' unter mir ist blutigroth, 
Mein Kamerad liegt neben mir todt — 
Vorwärts! 

Und ich? ich werd' wohl nicht schlechter sein! 
Drum muthig in's Kampfgewühl hinein! 
Vorwärts! 

Und wenn wir auch verlieren Hand und Fuß, 
Und jeder der Unsrigen fallen muß, 
Vorwärts! 

Drum muthig ihr Brüder und haltet Stand, 
Eh' fallen wir, als das Vaterland! 
Vorwärts! 

C[arl]H[offmann] 

A Csatadal Petőfi sokat emlegetett, különleges helyzetfelidéző, hangulatteremtő 
képességének példája. Már előre mintegy átéli a hazafias lelkesedésből, forradalmi 
elszántságból, tudatos kockázatvállalásból összetevődő lázas izgalmat, s belülről, a 
harcolók soraiból közvetíti az intenzív érzéki benyomásokat: a sokféle zajt, a magas
ra emelt zászló, a véres föld látványát: nem „elbeszél", hanem a mozzanatok gyors 
váltakozásával érzékelteti a csata menetét. A vers sodró lendületét csak a középső 
strófa fékezi le egy pillanatra, amelyet a költő, szójátékos nyomatékkal (,A ki ma
gyar, a ki vitéz... Mindjárt vitéz, mihelyt magyar..."), a magyar vitézség deklarálásá-

32 Vö. Gyulai Pál: Hadnagy uram c. verséről írt elemzésemmel, melyben Gyulai versének a Csatadal-
lal való összefüggéséről is szóltam (ItK 1987—88. 3. sz.). 
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nak szentel, de a további két strófában, személyes példaadásával, majd a hatásos fo
gadalommal éppen ezt igazolja: életünket is készek vagyunk a hazáért feláldozni. 

A lelőtt „pajtás" említése az ismert német katonadalt idézi fel emlékezetünkben: 
„Ich hatt' einen Kameraden..." (Volt egy bajtársam), melyet Unland írt „Der gute 
Kamerad" (A hű bajtárs) címen, de — az elterjedt felfogással szemben — nem az 
1813—1815. évi „felszabadító háborúk" idején, hanem évekkel előbb, 1809-ben, azok
nak a badeni katonáknak, akiket (más alakulatokkal együtt) a Rajnai Szövetség állí
tott ki és küldött Ausztriába a Napóleon-ellenes tiroli felkelés leverésére. Unland né
pi ihletésű katonadalát később sokan megzenésítették, s több nemzedék ajkán valódi 
népdallá vált. Petőfi már első katonáskodása idején hallhatta; szövegét megismerhet
te Unland költeményei valamelyik kiadásából is. (E kötetről, melyet Petőfi mint pá
pai diák olvasott, feljebb a Vorwärts'-szel kapcsolatban tettünk említést.) Ebből idéz
zük a szóban forgó katonadal 2. és 3. versszakát: 

Eine Kugel kam geflogen, 
Güt's mir oder gut es dir? 
Ihn hat es weggerissen, 
Er liegt mir vor den Füßen, 
Als wär's ein Stück von mir. 

Will mir die Hand noch reichen, 
Derweü ich eben lad': 
„Kann dir die Hand nicht geben, 
Bleib du im ew'gen Leben 
Mein guter Kamerad!" 

Első olvasásra úgy tűnik, mintha a Csatadal 4. versszaka Unland versének (talán 
tudat alatti) visszhangja lenne. Ebben a „pajtás" az énekes oldalán ugyancsak halá
los sebet kap; a folytatás azonban részletezőbb és érzelmesebb: a derék badeni har
cos úgy érzi, mintha társában testének egy darabját vesztette volna el, de nem „ro
han (utána) a halálba", hanem újra tölt, s emiatt még arra sincs ideje, hogy a hal
dokló búcsúra nyújtott kezét megszorítsa: „Maradj az örök életben is hűséges baj
társam!". Unland névtelen katonája — hősi elszántsággal — kötelességét teljesíti 
(függetlenül a hadjárat céljától, mellyel nincs igazán tisztában; feladata nem a gon
dolkodás, hanem az engedelmeskedés) — a magyar honvéd a jól ismert elnyomó ha
talom ellen, a nemzet szabadságáért küzd. Ezt hirdeti a függetlenség magasra emelt 
jelképe, a háromszínű nemzeti lobogó is. 

A csata hangulatának intenzív átélése Petőfi versében minden nyüatkozatnál meg
győzőbb bizonyítéka annak, hogy a költő, kísérő soraival összhangban, valóban a ha
za fegyveres szolgálatára készül: képzeletében már a részvételével zajló csata képei 
elevenednek meg. Évek óta számos költeményben fejezte ki vágyát a nemzet szabad
ságharcában való személyes részvételre, még ha az a végső áldozatot, az életet köve-

33 
L. Uhland költeményei feljebb id. 1. kiadásában: a „Balladen und Romanzen" [Balladák és román

cok] c. fejezetben. 
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telné is tőle (Háborúval álmodám... 1845; Véres napokról álmodom... és Egy gon
dolat bánt engemet... 1846; Háború volt... 1847. stb.), de most elérkezett, már csak 
karnyújtásra volt a nagy számadás alkalma. A költő a forradalom évétől búcsúzó, Az 
év végén című versében is leszögezte: 

A hadistenhez szegődtem, 
Annak népéhez megyek 

s gyakorlati lépéseket tett, hogy elhatározását valóra válthassa. Mivel arról nyilván 
hallani sem akart, hogy korábbi alakulatához térjen vissza, 1849. január 13-án levél
ben magához Kossuthhoz fordult, s azt kérte tőle, hogy Bem táborába helyeztesse. 
Az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke személyes kihallgatásra rendelte, s tel
jesítette kérését. A költő (pontosan kéthavi szabadsága leteltével) jan. 17-én útrakel t. 
s a hó utolsó napjaiban csatlakozott a Dél-Erdélyben manőverező Bem seregéhez. 
Február 4-én, Vízaknán esett át a tűzkeresztségen, s egy szemtanú, Gyarmathi Miklós 
emlékezése szerint a csata kezdeti szakaszán, lován előrevágtatva, kivont karddal a 
kezében, „harsány hangon e szavakat kiáltá: 

Ha két kezünk leszakad is, 
Ha mindnyájan itt veszünk is, 
Előre!" 35^ 

Hatvány kétségbe vonja e jelenet hitelességét; Dienes hihetőnek tartja, s véle
ményéhez mi is csatlakozunk: az emlékezőtől idézett versrészletben a néhány héttel 
előbb készült Csatadal soraira ismerünk (az idézet hibás, de éppen a betű szerint 
azonos szöveg kelthetne gyanút, hogy az emlékező valamelyik Petőfi-kiadásból idéz
te); lélektanüag is indokolható, hogy a költő, élete első csatájában, az — akkor még 
visszavonuló — ellenséget üldözve s a vélt sikertől megmámorosodva, saját versének 
soraival buzdítja példája követésére a többieket. Mint látni fogjuk, valami hasonló 
történhetett néhány héttel később, március 2-án a medgyesi ütközetben is, melyről 
Petőfi Csatában c. verse szól. 

A refrén fontos szerkezeti eleme a Csatadalnak: egy szép ívű híd tíz pillére gya
nánt támasztja alá a versépítményt és biztosítja a költői üzenetnek az olvasóhoz ér
kezését. Nézzük meg közelebbről ezt a jelszót, amely még a Gyarmathitól 1890-ben 
hibásan idézett verstöredék végén is felhangzik mint a költemény eszmei foglalata, 
végső tartalmi és indulati összegezése. 

Az „Előre!" jelszó mint (átvitt értelemben) az egyetemes vagy a magyar történel
mi-politikai haladás irányát jelző határozószó, ill. erre az irányra utaló felszólítás 

34 L. DIENES A., i. m. 68—79. 
35 GYARMATHI Miklós, Emlékezés Petőfire. "Kolozsvár" c. lap 1890. dec. 24. (1. 1.); újraközlése: 

HATVÁNY Lajos, í& élt Petőfi 2. kiad. (Bp. 1967.) 2. k. 567—568. 
HATVÁNY L., i. m. 2. k. 569. (A lapalji jegyzet szerint nem hisz Gyarmathinak, mivel az azt ál

lítja, hogy „Petőfi szavára azért tört ki a lelkesedés, mert a honvédek a lovasban felismerték a köl! ">t.") 
37 DIENES A, i. m. 490. 
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már 1847-től kezdve többször előfordul Petőfi szóhasználatában: az „előre" vivő 
út a nemzet és a nép szabadsága felé vezet. (Megvan ellentétes párja, a „hátra" is.) 
Ez az út nehezen járható, mert rendkívüli ellenállást, akadályokat kell rajta leküzde
ni. A XIX. század költői c versében (1847 eleje) Petőfi ezzel a felhívással fordul tár
saihoz: „Előre hát mind, a ki költő, / A néppel tűzön-vízen át!" (A kiemelések itt és 
az alábbi Petőfi-idézetekben tőlünk valók. K. J.) Garay is írt a március előtti időszak
ban egy „Előre!" c. verset, melyben többek közt ezt olvassuk: „A cselekvés kora tűnt 
nekünk fel! / Tenni a jelszó, szeretett barátim!" stb., ami példa arra, hogy a jelszó 
átvitt értelmű használata már a forradalom előtti időszakban általánossá kezdett vál
ni. Petőfi a Megint beszélünk s csak beszélünk... c. versben (1848. április) már a for
radalom útjára lépett nemzetet sürgeti gyorsabb haladásra azzal, hogy „Föl, föl, ha
zám, előre, gyorsan, / Megállni félúton kívánsz?", ugyanakkor a folyamat akadályo
zóit keserű szemrehányással illeti: „Mentünk az ellenség elé, / Mentünk előre bátran / 
... Ruhánkba kapaszkodtatok, / És rángattatok hátra" (A konzervatívok), már pedig 
forradalmi naplójának 1848. ápr. 29-i feljegyzése szerint bátorsága „soha nem mond
ja, hogy »hátra!«, hanem mindig így kiált rám: »előre!«" — Miért zárjátok el az uta
mat? c. versében (1848. július), megalázó képviselőválasztási bukása után, így fakad 
ki: „Miért zárjátok el az utamat? / Bocsássatok! /Előre vonnak vágyaim, de én / Hasz
nálni s nem ragyogni akarok." 

A későbbi előfordulások esetében — a szabadságharc kitörése után — már az „Elő
re!" mint katonai vezényszó hatásával is számolhatunk. Petőfi Debrecenben kiképző
tisztként kezdte katonai szolgálatát, („...mennyi a dolgom? arról annak lehet fogal
ma, a ki tudja mit tesz az: kétszáz parasztból kétszáz katonát csinálni" — írta nov. 
3-án Orlai Petrics Somának), tehát vezényszavakat is kellett használnia. Jóváha
gyott, egységesen bevezetett „magyar katonai szabályzatnyelv egyszerűen nem volt" 
— fejtegeti Dienes s nincs semmiféle támpontunk arrra, hogy a költő-százados a rá
bízott újoncokat a debreceni zászlóaljnál már kialakult gyakorlat, ül. esetleg valami
lyen kéziratos vagy nyomtatott szabályzat, vagy „utasítás" alapján oktatta-e? A had
ügyminisztériumnak még az év nyarán kiadott rendelkezése szerint ,A gyakorlatok
nál minden fölösleges díszgyakorlatok elmaradjanak. A zászlóalj-parancsnokok fi
gyelme csak a komoly harcban szükséges fegyverkezelésre legyen átalánvéve fordít
va. [...] A szétszórt harcrendben, rohamoszlopok kialakításában, a rohamban és gyü
lekezésben különösen gyakorlandók a csapatok." Ami az utóbbi utasítást illeti, e 
gyakorlatoknál feltehetőleg az „Előre!" vezényszóra is szükség volt, s ezt Petőfi, az 
osztrák hadsereg egykori (1839—1841 között szolgált) katonája mint kiképzőtiszt a 
német „Vorwärts!" magyar megfelelőjeként valószínűleg használta is. 

38 A szövegeket a Varjas Béla szerkesztette kritikai kiadásból idézzük (Petőfi Sándor Összes Művei 
1—7. k. Bp. 1951—1964. Akadémiai K.); a dőlt betűs kiemelések tőlünk valók. A szó előfordulásait 1. a 
Petőfi Szótár 1. kötetében (Bp. 1973. Akadémiai K. 752—753.), melynek értelmezéseit is felhasználtuk. 

39 Garay versét 1. a KERTBENY Károly és VASFI-EISLER Mór szerkesztette Hangok a' múltból c. 
kötetben: Leipzig, 1851. 24. (A „Márczius előtt" c. fejezet versei közt.) 

40 Petőfi Sándor levelezése c. i. m. 173. 
41 L. erről részletesebben DDiNES fejtegetéseit, i. m. 42—46. 
42 GELICH Rikhárd: Magyarország ßggetlensegi narcza 1848—49-ben. Bp. (1889.) Aigner. 2. k. 51. 
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Meg kell jegyeznünk, hogy az „Előre!" az 1848-ig megjelent magyar katonai szak
irodalomban, ül. szótárakban vagy egyáltalában nem, vagy csak a „Vorwärts!" fordí
tása gyanánt s nem mint eredeti magyar vezényszó fordul elő. így a „Mathematikai 
műszótár" (1834) „Hadi műszavak" c. toldaléka nem tartalmazza sem a magyar, sem 
a német szót; Kiss Károly „hadi műszótár"-ában (1843) a szótári rész magyar be
tűrendjében az „Előre!" nem szerepel; a német részben a „Vorwärts!" magyar meg
felelője: „előre, előfelé". Czetz János 1844. évi „Magyar hadnyelvtan"-ának a ma
gyar-német szótárt tartalmazó függelékében csak az „Előnyomulni, előnyomulás" ki
fejezéssel találkozunk; csupán a német-magyar szójegyzékben áll a „Vorwärts! Marsch! 
—gehen, ~ kommen" fordításaként az „Előre! Rajta! előre menni, jönni"; ugyanitt 
a „Gespräche — Beszélgetések" c. rész elején a „Beim Exerzieren, — A fegyvergya
korlatnál." c. 1. § a) részében fordul elő az „Entschlossen vorwärts!" kifejezés ma
gyar fordításaként: „Bátran előre". A Pais Dezső szerkesztette „Nyelvünk a re
formkorban" c. tanulmánygyűjteményben Terestyéni Ferenc ,A katonai nyelv fejlő
dése" című áttekintése csak az „előre nyomul" kifejezést említi, tehát a vezény
szót nem. Gál Sándor magyar és német nyelvű, 1848-ban, Pesten kiadott füzete: ,A 
nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata" mindenütt az „Elér
nek felelteti meg a német „Vorwärts!-et (az „Előre!" sem itt, sem Gál egyéb ez évi 
"oktatási szabályzat"-aiban, „tábori utasítás"-aiban nem lelhető fel); talán ez vissz
hangzik Petőfi A nagyszombati csata c , 1848 végére datálható töredékének e rész
letében: 

De mit pazaroljuk a szót? mi teszünk 
Hallgatva... előre... az ellen elé! 

Az „előre" azonban, mint láthatjuk, itt is megvan, csakúgy, mint a két-három héttel 
korábbi Csatadalban; mindkét esetben mintha a katonai vezényszó visszhangzanék 
benne. Ez azonban egyúttal a korábbi, átvitt eszmei-politikai értelmű „előre!"-elő-
fordulások folytatása is; azzal a jelentős különbséggel, hogy a továbbhaladás nehéz
ségei megsokszorozódtak: a nép és az ember szabadságához vezető utat az elnyomó 
hatalom fegyveres erői állják el. 

Ironikus közjáték 
Heine zárópoénja Unland verséhez (1835) 

A Csatadalban a buzdító szó (mint refrén) három soronként ismétlődik. Zavarba 
ejtő az a (bár főként formai) hasonlatosság, ami, elsősorban ennek folytán, Unland 

43 Mathematikai Mű-Szótár. Buda, 1834. 
44 KISS Károly, Hadi Műszótár. Magyar-németül és német-magyarul Pest, 1843. Heckenast. 123. 
45 CZETZ J[ános], Magyar Hadnyelvtan. Pest, 1844. 16., ül. 68. 
^Nyelvűnk a reformkorban. (Tanulmányok.) Szerk. PAIS Dezső. Bp. 1955. 160. 
47 GÁL Sándor, A nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata Pest, 1848. 52 1., ül. 

GAL Sándor, A Pest-városi nemzeti őrség ideiglenes oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. Pest, 
1848. 55.1. 

404 



Vorwärts!-e és a mi Petőfink Csatadala. között van. Nem utolsósorban ennek szem
léltetésére közöltük nemcsak ennek, hanem a Hoffmann-féle egykorú német fordí
tásnak a teljes szövegét is. Ugyanabba a műfaji kategóriába tartoznak (a műfaji meg
jelölés tágabb értelmezésével mindkettő „harci dal "-nak tekinthető); azonos terjedel
műek (a refrént külön sornak számítva 30—30 sorból állnak); szerkezetük is ponto
san egyezik: minden (páros rímű) 2—2 sorra az azonos jelentésű „Vorwärts!," ill. 
„Előre!" refrén következik, mindkét versben 10-szer. (A Csatadal fordítója ráadá
sul, az eredetitől eltérően, 10 strófára tördelve tette közzé a szöveget, tehát ponto
san az Uhland-féle vers sémája szerint.) 

Már évekkel ezelőtt szóvá tettük ezt a hasonlóságot, utalva azokra az emlékezések
re, amelyek szerint Unland Petőfinek pápai diák korában kedvenc költője volt (en
nek egy apró, de meggyőző füológiai bizonyítékára is ráakadtunk: ti. az ottani kép
zőtársaság ballada pályázatára beadott Lehel c. verséhez [A kürtkebelbe fú Lehel...] 
a német költő Graf Eberhard der Rauschebart [Gróf Eberhard, a körszakállú] c. bal
ladaciklusának egyik darabjából választott jeligét); ebből a valóban feltűnő /ormai 
egyezésből azonban, mindennemű eszmei-tartalmi kapcsolat hiányában, nem vonhat
tunk le valamely mélyebb összefüggést valószínűsítő következtetéseket. 

Arra a feltevésre, hogy Petőfi Csatadalkban mégsem pusztán a diákkori olvas
mány- vagy ritmusélmény tudat alatti, lappangó továbbélését vagy éppen a véletlen 
különös szeszélyét kell látnunk, Heinrich Heine életművével kapcsolatos vizsgálódá
saink vezettek rá bennünket. Ezek során ugyanis meg kellett győződnünk arról, hogy 
Petőfi forradalmi eszmevilágának formálói közé — legalább mint nagy hatású közve
títőt — a fiatal Heinét is oda kell számítani. A jelek szerint a német költő-kortárs
nak főként (az egykorú olvasók körében is népszerű) útirajzai (Reisebüder) keltettek 
benne visszhangot; a jelen összefüggésben azonban a német költő egyik, néhány év
vel későbbi prózai művére hívjuk fel a figyelmet. 

A német irodalomtörténet és kritika kevés figyelemre méltatta Unland harci szó
zatát; nem úgy Heine, aki 1833-ban francia nyelven írt irodalomtörténeti esszéjében 
— bár nyüvánvaló ironikus célzattal — hangsúlyos szerepet juttatott neki. E kisebb 
könyv méretű tanulmányt egy párizsi folyóirat szerkesztőjének felkérésére készítet
te, azzal a céllal, hogy a francia olvasóknak áttekintést adjon a német irodalom újabb 
jelenségeiről; egyidejűleg Párizsban és Lipcsében „Zur Geshichte der neueren schönen 
Litteratur in Deutschland" (Az újabb németországi szépirodalom történetéhez) cí
men könyvalakban is kiadták. Ezt Heine utóbb még néhány fejezettel, köztük éppen 
az Uhlandról szólóval, megtoldotta; így keletkezett a mű „Die romantische Schule" 
c, feljebb már említett végleges változata (Hamburg, 1835-ben vagy 1836 elején). 
Ennek egyik, Magyarországra került példányában tűnhetett Petőfi szemébe a tanul-

48 Petőfi Sándor összes költeményei (1838—1843). Krit. kiad. Bp. 1973. 342. 
49 Petőfi és kora. (Tanulmányok.) Szerk. LUKÁCSY Sándor — VARGA János. Bp. 1970. 414„ ill. 

KISS József, Petőfi verseinek egykorú fordításai ItK. 1973. 45. 
50 Erról már HAVAS Adolf közölt az Úti jegyzetekkel kapcsolatban figyelemre méltó adatokat: Pető

fi Sándor Vegyes müvei 2. k. Elbeszélések, útirajzok és naplójegyzetek Bp. 1895. 510—525. Vö. még FE-
RENCZI Zoltán, Petőfi életrajza 2. k. Bp. 1896. 137—139. — Magam egy előkészületben lévó tanul
mányomban kívánom ezeket a korábbi eredményeket összegezni és továbbfejleszteni. 
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mány „Harmadik könyv"-e 5. fejezetében a Heinétől teljes egészében idézett Uhland-
vers, olyan fejtegetések keretében, amelyekkel a francia forradalom eszméiért lelke
sedő költőnk szívvel-lélekkel egyetérthetett. Heine e nagylélegzetű és vonzó, szelle
mes stílusú, polemikus hangvételű esszé 1. „könyvében" az alig egy évvel előbb el
hunyt Goethéről mint művészről feltétlen elismeréssel, mondhatni hódolattal ír: kör
nyezetéből messze kimagasló tölgyfához hasonlítja, s a vüágirodalomban Homérosszal 
és Shakespeare-rel állítja egy sorba. Goethe halálával azonban — állítja — „a mű
vészeti korszak" (Kunstperiode) véget ért, ti. az önmagáért való művészeté; „Goethe 
mesterműveinek saját értékét — írja — [...] sohasem vontam kétségbe. Ezek olyan 
díszei drága hazánknak, mint egy kertnek a szép szobrok; de mégiscsak szobrok. Be
léjük lehet szeretni, de terméketlenek: a goethei művekből nem születik meg a tett 
[...]". Márpedig a „művészeti periódus"-t követő új korszakban, melynek ő, Heine, 
híve és előkészítője, az irodalomnak, felhagyva a goethei közönnyel, a jelen kérdései 
felé kell fordulnia. Ezért Heine — a tanulmány 2. és 3. könyvében — szigorú bírá
lattal illeti a német romantikus irányzat különféle csoportjait, szemükre hányja, hogy 
elfordulnak a jelentől: annak nyugtalanító kérdései elől a mesék, csodák vüágába, a 
végtelenbe, a misztikumba, az önsanyargató spiritualizmusba, a katolicizmusba, a múlt 
távoli korszakaiba menekülnek. A romantikus iskola késői, nagy hatású és tekintélyű 
képviselője Unland, az un. „Schwäbischer Dichterkreis" (Sváb költői kör) vezéralakja; 
róla Heine a 3. könyv 5. fejezetében hosszasan és abban a rá jellemző sziporkázóan 
ironikus hangnemben ír, amely az őszinte elismerés, tisztelet, ül. az ajkbiggyesztő el
utasítás alig szétválasztható keveréke. Ennek ő (Heine) is tudatában van; magyaráza
tául azt a húsz esztendőt hozza fel, mely az Uhland költészetéért hajdan lelkesedő 
gyermeket a tanulmány jelenkori írójától elválasztja. Mi minden történt azóta, mi
lyen nagy változások mentek végbe a vüágban, a gondolkodásban és az emberi lélek
ben! — kiált fel. A német középkornak az a komor, bár korántsem a maga valóságos 
nyers erejét tükröző, hanem mintegy fátyolon átszűrt varázsa, amely Uhland balla
dáiból és románcaiból árad, fokozatosan veszített bűverejéből, s ennek szemmel lát
hatóan ő maga is tudatára ébredt; a korábban oly termékeny költő hosszú évek óta 
csak nagy ritkán szólal meg. Jórészt feledés borítja annak az egész, egykor eleven és 
produktív írói csoportosulásnak a művészi termését is, melynek középpontja, össze
tartó ereje az ő alakja és költészete volt. 

Két évtized alatt — állapítja meg Heine — a hazafiság fogalma is gyökeresen át
alakult. Természetesen „az úgynevezett szabadságharc" (az 1813—1815. évi, Napó
leon elleni felszabadító hadjárat) emlékeit melengető „1813-as patrióták" körében 
Uhland költeményei ma is a legnagyobb tetszésre találnak, mert annak a fiatalosan 
büszke, reményekkel teljes kornak a szellemét lehelik magukból. „És valóban — foly
tatja Heine itt még alig kitetsző finom gúnnyal — a derék Arminius és a szőke 
Thusnelda melyik leszármazottját ne lelkesítené Uhlandnak ez a költeménye:" 

51 Heine eredeti szövegét 1. az Otto F. LACHMANN által sajtó alá rendezett kiadásban: Heinrich 
Heine's Sämtliche Werke 1—4. k. Leipzig, [1887] Reclam. 3. k. 149. 

Arminius és Thusnelda: az egykori germán cheruscus törzs fejedelme és hóslelkfl felesége. Armi
nius i. sz. 9-ben emlékezetes győzelmet aratott a Varus római helytartó vezette sereg ellen. 

406 



(A Vorwärts! szövege) 

A 3. könyv 5. fejezete azonban ezzel a bekezdéssel zárul: 
„De ah! Németország, nem afféle szeszélyes kedvtelésből, hanem a szükség törvé

nyének engedelmeskedve, mozgásba lendül... A jámbor, békés Németország!... fáj
dalmas pillantást vet a maga mögött hagyott múltra, még egyszer érzelemmel teli le
hajol a fölé a régi kor fölé, amely Uhland verseiből olyan halottsapadtan tekint ránk, 
és csókkal vesz tőle búcsút. És még egy csókot, felőlem akár egy könnycseppet is. De 
ne soká időzzünk e tétlen meghatottság állapotában... 

Vorwärts, fort und immer fort, 
Frankreich rief das stolze Wort: 

Vorwärts!" 

(Előre, mindig előbbre hát, 
Gallia küldte büszke szavát: 

Előre!)55 

Heine tehát, amikor ezzel a jól előkészített, hatásos csattanóval fejezi be tanul
mányának Uhlandról szóló részletét, az „Előre!" (a Napóleon-ellenes koalíció egyko
ri jelszava) jelentését csúfondárosan az ellenkezőjére fordítja; ezt a „büszke szót" 
legutóbb az 1830 júliusában felkelt francia nép kiáltotta el: újra a franciák a törté
nelmi haladás zászlóvivői. 

Az Uhland verseskötetében lapozgató pápai diák a „Dalok" között feltehetőleg rá
akadt a Vorwärtsl-re is, de alkalmasint végleg megfeledkezett volna a művészi érte
lemben nem jelentős, történelmi-politikai vonatkozásban meg aktualitását vesztett 
költeményről, ha nem találkozik vele újra Heine kötetében. Hogy ez valamikor 1846-
ban vagy 1847-ben a kezébe került, azt nemcsak abból következtetjük, hogy csak ez 

53 Heine idézett kiad. 3. k. 224—225. 
54 Uo. 227. 
55 HEINE, H., Vallás és filozófia címen kiadott, feljebb idézett kötetében, 138. (Ford. GEHER István.) 
56 Megjegyezzük, hogy ezt az ironikus tréfát a Vorwärts.'-szel egy osztrák költő — Heinétől né

mileg eltérő módon — már 1831-ben elkövette: Anastasius Grün (valódi nevén Alexander Auersperg gróf, 
1806—1876), a liberális nézeteket valló és hirdető lírikus Spaziergänge eines Wiener Poeten (Egy bécsi 
költő sétái) c. nagy feltűnést keltett kötetének mottójául a Vorwärts! harmadik versszakát választotta: „Auf! 
gewalt'ges Oesterreich! /Vorwärts! thu's den andern gleich! /Vorwärts! Uhland." — Az a felhívás, hogy 
a „hatalmas Ausztria" a többi államok példáját kövesse, az eredeti szövegből kiszakítva ekkor már, min
den kommentár nélkül is, lényegesen új jelentést vett föl: a „Vorwärts!" itt a politikai-kulturális haladásra 
buzdító jelszó, a kis füzet egész tartalmával összhangban: a kötet a Vormärz egyik legkorábbi szellemi 
termékének tekinthető; a viszonyokkal elégedetlen szerzője az osztrák szellemi életről mond ítéletet a li
berális polgár szemszögéből, jozefinista szellemben. Könyvét emiatt névtelenül és heh/megjelölés nélkül 
(valójában Hamburgban) jelentette meg. Az adatokat említi és idézi MADL Antal írók történelmi sorsfor
dulókon c. kötetében (Bp. 1979. 14—15.). 
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lehetett a Vorwärts.'-et a Csatadal-lal összekapcsoló hiányzó láncszem, hanem abból 
is, hogy feltevésünk szerint Petőfinek Goethéről (Úti leveleiben) megfogalmazott el
ítélő véleménye szintén Heinének ebben a tanulmányában gyökerezik. Főképp a 
feljebb idézett szoborhasonlat vall erre. Petőfi is elismeri, hogy Goethe „a legnagyobb 
németek egyike. Göthe [!] óriás, de óriás szobor", mely előbb-utóbb le fog omlani. 
Heine ugyan a német költő müveit hasonlítja kerti szobrokhoz, melyek szépek ugyan, 
ám terméketlenek; végül azonban Petőfi is arra a következtetésre jut, mint ő, Heine: 
ti. hogy elítéli a goethei közönyt, az öncélú művészet elvét. 

A franciákért lelkesedő Petőfinek bizonyára elnyerte a tetszését a Heine-féle Vor-
warfs!-„változat": ez ösztönözhette arra, hogy amikor a magyarok fegyvert ragadtak, 
végre Magyarország nevében is elkiáltsa a lelkes vezényszót: „Előre!" Ebben termé
szetesen szerepe volt a magyar jelszóhoz tapadó politikai (s talán a katonai) jelen
tésnek is, a refrénes szerkezet azonban félreismerhetetlenül Uhlandé. Az „Előre!" ez
úttal nemcsak azt jelentette immár, hogy a hadrakelt magyar sereg — a Rákóczi-fel
kelés elfojtása óta először — magával a Habsburg-hatalommal vette föl a harcot, ha
nem egyúttal azt is, hogy a magyarság az európai szabadságmozgalom élén küzd, s a 
francia forradalmak művét folytatja. Ugyanezt hangoztatja Petőfi néhány héttel ké
sőbb írt Európa csendes, újra csendes... c. költeményében; Budavár fölszabadítását 
ünneplő Jött a halál... c. verse utolsó strófájában pedig, mely az „£7őre hát, oh nem
zetem, ne állj meg..." buzdítással kezdődik, ezek a büszke sorok olvashatók: 

Elő, elő a zászlóval kezedben, 
Egész Európa te utánad jő, 
Te vagy hazám, mostan a vüág vezére... 
Milly nagy szerep, millyen lelkesítő! 

Ebbe az összefüggésbe illeszkedik a költőnek fent idézett, a képviselőházhoz inté
zett üzenete is, melynek tanúsága szerint a magyar nemzetgyűlésnek az egykori fran
cia forradalmi konvent, a Csatadalnak pedig a legendás Marseillaise szerepét szán
ta. 

III. CSATÁBAN 
Petőfi verse (1849. mára) 

A vers egyetlen hiteles szövegét a költő 1849. évi költeményeit tartalmazó, saját 
kezűleg összeírt füzete tartotta fenn (nyomtatásban csak Petőfi halála után jelent 
meg): 

57L. 1847:"jót 6-án kelt DC Úti levelében, Petőfi Sándor vegyes múveLTlp. 1956. 59—60. — Heine 
a fent idézett helyen hasonlóan állapítja meg Goethéről: „So wurde er der größte Künstler in unserer Lit-
teratur [...]." (így lett a német irodalomban a legnagyobb művész.) 
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Csatában 

A földön is harag, 
Az égen is harag! 
Kifolyt piros vér és 
Piros napsugarak! 
A lemenő nap olly 
Vad bíborban ragyog! 
Előre, katonák, 
Előre, magyarok! 

Komoly felhők közül 
Bámul reánk a nap, 
Rettentő szuronyok 
Füstben csillámlanak, 
A sűrű lomha füst 
Sötéten gomolyog, 
Előre, katonák, 
Előre, magyarok! 

Ropog, hosszan ropog 
Csatárok fegyvere, 
Ágyúk bömbölnek, hogy 
Reng a vüág bele; 
Te ég, te föld, talán 
Most összeomlótok! 
Előre, katonák, 
Előre, magyarok! 

Szilaj lelkesedés 
Foly bennem, mint tüzár, 
A vérszag és a füst 
Megrészegíte már, 
Előre rontok én, 
Ha élek, ha halok! 
Utánam, katonák! 
Utánam, magyarok! 

(Medgyes) 

A saját kezű keltezesi adatból következtetett Dienes András arra, hogy Petőfi 1849. 
febr. utolsó napjaiban (Torda felől jövet) újra csatlakozott Bem seregéhez, részt vett 

58 OSZK — Kézirattár, Fond VII. 12. sz. 6. 
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a Nagy-Küküllő menti Medgyesnél márc. 2—3-án lezajlott ütközetben, s verse erről 
szól. Elvben feldolgozhatta benne egy korábbi csata élményét is (mint feljebb láttuk, 
Vízaknán is előrevágtatott), de Dienes vizsgálódásai szerint a költeményben előfor
duló napszak megjelölés ("lemenő nap") csak a medgyesi csatára illik: ennek első, 
márc 2-i szakasza a délutáni órákban kezdődött, s hosszas és elkeseredett küzdelem 
után magyar sikert hozott: a császáriak végül visszavonultak. (Másnap viszont az oszt
rákok kerekedtek felül, s Bem kénytelen volt Segesvárig hátrálni.) A költő „szilaj 
lelkesedését" a magyar seregnek az első napi diadalmas előnyomulása idézhette elő; 
Dienes ezért a csata leírásába, annak mintegy hangulati alátámasztásául, strófánként 
beiktatja Petőfi költeményét. Feltevése kizárólag a fenti megfontolásokon alapul: 
a költő részvételéről, az ütközetben tanúsított magatartásáról nem maradtak fenn sem 
egykorú, sem emlékezésadatok; maga a vers azonban önmagában is bizonyító erejű 
dokumentum, egyúttal pedig újabb költői bravúr. 

A Csatában első olvasásra a Csatadal változatának tűnik: Petőfi ezúttal is refré-
nes versben és mint a harcolók egyike éli át az elszánt, véres küzdelem hangulatát, s. 
az első három strófa végén újra felhangzik (megkettőzve) az „Előre!". A különbségek 
azonban szembetűnőek. 

Mint feljebb elmondtuk: a Csatadal egy előre elképzelt csata mozzanatait idézi 
fel, a Csatában pedig mozaikszerűen felelevenített emlékképek sora: Azt, hogy az 
egyik a csata előtt, a másik utána keletkezett, nemcsak az életrajzi és datálási ada
tokból állapíthatjuk meg, hanem a versek is elárulják. A Csatadalból inkább a hősi 
próbatételre készülés izgalma árad: a trombitaszó, a dobpergés, a fenn logobó zászló 
a „csata" egykorú képzetének hagyományos tartozékai; a „véres föld", a „lelőtt paj
tás" meg a halálos kockázatra figyelmeztet, melyet a végveszélybe került haza érde
kében vállalni kell; agitatív vers, amilyennek a költő szánta s amellyel saját magát is 
lelkesítette. A Csatában c. versben az ütközet személyesen megtapasztalt, mélyre ivó
dott érzéki benyomásai dominálnak. „Legreálisabb csataverse ez Petőfinek — írja 
Horváth János —. Nem íróasztali ihlet, hanem tényleges átélés lyraisága lobog ben
ne. Kiváló művészi erőre vall, hogy üy rendkívüli személyes élményt és üy szertele
nül izgalmas megjelenítést tud szorítani a dal elemi térfogatába..." — Színek, han
gok és zajok kavargása, fegyverropogás, ágyúk bömbölése, vérszag és „sűrű, lomha 
füst" gomolygása közepette törnek „előre" a honvédek. Az előbbi vers sematikusabb 
csataképéhez képest a Csatában feltűnő újdonsága a természeti környezet jelzése s 
a már említett utalás arra a napszakra, amelyben az ütközet folyik: a felhők mögül 
a „vad bíborban" ragyogó, lehanyatló nap tekint alá; a költeményt indító és szemlé
leti egységbe foglaló mozzanat az égből özönlő napsugarak és a földön kifolyt vér 
egyező sötétvörös színárnyalata. 

A Csatadal és a Csatában versformája is lényegesen eltérő: Petőfi az előbbihez, 
mint feljebb elmondtuk, a mozgósító célt hatásosan szolgáló, friss ritmusú magyaros 

^DEENES A., i. m. 111 — 113. — A csata legújabb hadtörténeti leírását 1. Magyarország hadtörténe
te. 1. k. (Szerk. BORÚS József.) Bp. 1984. 500—501. Az itteni adat szerint ebben a kétnapos ütközet
ben a magyarok 400—500 katonát vesztettek. 

^DIENES A, i. m. 112—113. 
61 HORVÁTH János, Petőfi Sándor. 2. kiad. Bp. 1926. 473. 
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(zömében felező nyolcasokból álló), ütemhangsúlyos formát választotta; — az utób
bi viszont mértékes-rímes verselésű: a 8—8 jambusi hatos sorból összetevődő stró
fák kétségkívül alkalmasabbak a komorabb tartalom hordozására, a Csatában sűrűbb 
atmoszférájának érzékeltetésére. 

Néhány nappal azután, hogy Petőfi Csatadalit a feljebb említett országgyűlési tu
dósítás keretében közzétették, jelent meg a Kossuth Hírlapja 1848. dec. 21-i számá
ban Czuczor Gergely híres Riadó]* („Sikolt a harci síp: riadj magyar, riadj!"); kiad
ták röplapon is. Talán nem véletlen, hogy Petőfi újabb csataversében ennek lükte
tését érezzük. Ugyanazt a sorfajt használja; a különbség csak annyi, hogy a tizenket
tes jambusi sorokat kettőbe tördeli. — Idézzük pl. Czuczor verséből a harmadik 
versszak első négy sorát: 

A föld talpunk alatt, s fejünk fölött az ég 
Tanú legyen, hogy áll Árpád hős népe még, 
S melly e szent földre hull, minden csepp honfivér, 
Kiáltson égbe a bitorra bosszúért... 

A Csatában azzal fejeződik be, hogy a költőt a vad forgatag magával ragadja, s 
mintegy harci lázban a sereg élére ront. Ezt Petőfi közvetve, az utolsó refrén szöve
gén ejtett változtatással adja tudtul, azaz régi bevált fogását, a költemény végén csat-
tanószerűen módosuló refrént alkalmazza. A vers szerkezete tehát lényegesen el
tér a Csatadalétól: míg abban a mindvégig azonos „Előre!" agitatív hatása strófáról 
strófára összegeződik, s a költemény végén a tetőpontra ér, addig a Csatában befe
jező versszakában ez a tendencia a háttérbe szorul; a lelkesítés helyett a költő bátor
ságának, hősi példaadásának bemutatására kerül a hangsúly: a háromszor elharsogott 
kettős „Előre!" jelszót az „Utánam!" váltja fel. Petőfi a refrénszöveg váratlan mó
dosításának nyomatékával hozza az olvasó tudomására, hogy már nemcsak távolról, 
versben lelkesíti a honvédeket, hanem a csatatéren, élőszóval; — s ott is az első sor
ban teszi kockára az életét. Ez egyúttal a Csatadalt befejező fogadalom (,»Hogyha el 
kell veszni, nosza / Mi vesszünk el, ne a haza!") valóra váltása is. 

Korántsem az egyéni bátorság fitogtatásáról van itt szó: már a Csatadal elemzé
se során elmondtuk, hogy a költőnek 1848 nyara—ősze óta rosszindulatú gyanúsítá
sok és támadások ellen kellett védekeznie. 1849 februárjában újra megbántották: ez
úttal legmagasabb katonai elöljárója részéről érte sérelem. Amikor február közepe 
táján Bem futáraként Debrecenben Mészáros Lázárnál jelentkezett, a hadügyminisz
ter kifogásolta, hogy „nyakravaló" (nyakkendő) és kard nélkül, tehát nem az előírá
sos tiszti öltözetben jelent meg előtte. Nem tudjuk, hogyan folyt le a miniszter és az 
önérzetes költő szóváltása; annak boncolgatása pedig, hogy ez kinek a hibájából fa
julhatott el, nem fér el dolgozatunk keretei között. (Legutóbb Dienes András tett er-

62 A röplap egyik fennmaradt példányát 1. PIM — Aprónyomtatványok, 76. 266. sz. 
63 Kossuth Hírlapja 1848. 149. sz. (dec. 21.) 645. 
64 Petőfi a csattanóval kombinált refrént, minden valószínűség szerint Béranger hatására, 1844-tól 

kezdve gyakran alkalmazta; legelőször Pusztán születtem... c. zsánerképében; 1. erről a vers jegyzetét a 
kritikai kiadásban: PKrK 2. k. (1983.) 321. 
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re kísérletet.) Annyi bizonyos — s ezzel a jelen összefüggésben beérhetjük —, hogy 
Petőfi leckéztetésnek érezte Mészáros feddő szavait, s másnap (febr. 17-én) kelt le
velében lemondott tiszti rangjáról. Egyidejűleg Nyakravaló címen gúnyverset inté
zett a hadügyminiszterhez (ezt hamarosan közzé is tette); ebben többek közt ironi
kusan azt írta: „Honszeretet, bátorság s más, mind kófic: az a fő / A katonában, 
hogy nyakravalója legyen", sőt célzást tett a csúfos vereséggel végződött jan. 4-i kas
sai csatára is, amelyben Mészáros seregének tisztjei „egytül-egyig" nyakravalóban 
futottak meg az ellenség elől. Ezután „egyszerű polgári öltözetben, mint közkato
na" visszatért Bemhez; valószínűleg mindjárt vissza is kapta tőle századosi rang
ját, bár ezt a tábornok hivatalosan csak ápr. 3-i napiparancsában erősítette meg. 

Mindezek ismeretében a medgyesi vers háttere világosabban rajzolódik ki előttünk. 
Petőfi abban a levélben, amelyben tiszti rangjáról való lemondását bejelentette, töb
bek közt ezt írta a hadügyminiszternek: „Önök letéphették rólam az egyenruhát, de 
nem téphetik ki kezemből a kardot... teljesíteni fogom hazafiúi kötelességemet [...] 
ne iparkodjanak a honvéd-egyenruhából kirázni az ollyan tiszteket, kik minden ere
jükkel arra törekszenek, hogy e ruhának elveszített becsületét visszaszerezzék [...] 
Hogy mindezt müyen komolyan gondolta, arra egy hiteles egykorú okmányból is kö
vetkeztetni lehet. Bem ugyanis Szászsebesen ápr. 10-én kitüntetéseket osztott szét, s 
Petőfi mellére saját kezűleg tűzött föl egy „harmadosztályú érdemjelet": a fennma
radt írásbeli indoklás szerint „a csatatéren a hazának tett érdemeiért". Mivel a köl
tő első öt csatája, melyet „Vízakna s Déva közt" ugyancsak Bem oldalán küzdött vé
gig, időben meglehetősen távol esett már ennek az okiratnak a keltétől, nem kétel
kedhetünk abban, hogy a kitüntetést elsősorban a hatodik csatájában, Medgyesnél 
tanúsított bátor helytállásával érdemelte ki. (Bem ezutáni márciusi hadműveletei ide
jén már nem volt a seregnél: a tábornok, valamilyen hivatalos megbízatással márc. 
7-én Kolozsvárra, ül. Debrecenbe küldte, s néhány hét szabadságot is engedélyezett 
a számára.) A Csatában kifejezése annak a jóleső elégtételnek is, amely e férfias 
erőpróba után eltöltötte; katonai rátermettségének ezzel az újabb bizonyításával nem
csak a vele méltatlanul bánt hadügyminiszternek adott illő választ, hanem a rá szórt 
rágalmak és gyanúsítások minden rendű és rangú terjesztőinek is. Azt a tábori tudó
sítását, amelyet ápr. 11-én írt a Közlöny számára, ugyanez a törekvés jellemzi: en
nek végén ugyanis (elismerve, hogy „gyöngeség" tőle) leírja azt a jelenetet, ahogyan 
Bemtől az érdemrendet megkapta, befejezésül pedig saját szavait idézi, melyeket ez-

65 DIENES A., i. m. 98—105. 
Kófic: 'semmit nem számító dolog; semmiség' (1. Petőfi- szótár 2. k. [1978.] 718.) — „...egy par

lamenti beszédében használt kifejezése után, ez volt Mészáros gúnyneve: Kófic" — írja DIENES (i. m. 
106.), a költő tehát erre céloz. 

67Marczius Tizenötödike (Debrecen) 1849. febr. 20.; 6. sz. 23. 
68 Lemondását bejelentő levelében fogalmaz így: Petőfi Sándor levelezése. Bp. 1964. 200. 
69 DIENES A., i. m. 120, 132. 
70 L. a 68. sz. jegyzet utalását. 
71 Bem a költő kitüntetéséről Szászsebes, 1849. ápr. 9. keltezésű ideiglenes írásbeli igazolást adott, 

„míg az erről szóló oklevél a hadügyministeriumtól megérkezik". Az idézett szavak ebből valók, 1. Petőfi 
Sándor vegyes müvei Bp. 1956. 238. (A kézirat az OSZK Kézirattárában van, Fond VII. 67. sz.) 

72 DIENES A., i.m. 116,123-124. 
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után mondott: „Tábornokom, többel tartozom önnek, mint atyámnak; atyám csak éle
tet adott nekem, ön pedig becsületet!" 

A beszámoló ápr. 26-án megjelent a hivatalos lapban, de a Csatában — mint em
lítettük — a költő élete folyamán kiadatlan maradt. Hogy miért, nem tudjuk. 1849-
ben keletkezett versei közül már nagyon sok jutott erre a sorsra. Emlékezzünk rá: 
még az 1848. dec. elején írt Csatadal is egy országgyűlési tudósításból vált ismert
té, annak folytán, hogy a Petőfi által röplapkiadásra felajánlott verset a ház elnöke 
felolvasta. A Csatában az úgynevezett „díszkiadás"-ban, a költő verseinek 1874-ben 
megjelentetett (az „Összes" és az „Újabb" költeményeket egyesítő) első, csaknem tel
jes gyűjteményében látott először nyomtatásban napvüágot. Amikor tehát végre 
hozzáférhetővé vált a nagyközönség számára, már aktualitását vesztett történelmi em
lék volt. A benne foglalt összetett, többrétű költői üzenet nem juthatott el ahhoz, aki
nek Petőfi elsősorban szánta: az egykorú olvasóhoz; a későbbi nemzedékek előtt pe
dig amiatt maradt többé-kevésbé rejtve, mert hiányos és felületes ismeretekkel ren
delkeztek arról a korról és a vers keletkezésének rendkívüli történelmi-hadtörténeti 
és életrajzi körülményeiről. Nagy felelősség terheli ebben a vonatkozásban a biográ
fiai kutatást is, amely aránytalanul nagyobb gondot és több időt fordított a költő el
tűnése körülményeinek vizsgálatára és sírjának keresésére, mint élete utolsó naptári 
éve fehér foltjainak, máig megoldatlan kérdéseinek tisztázására. 

Feljebb, a szövegelemzésben utaltunk rá, hogy a Csatában szerkezete lényegesen 
különbözik a Csatadalétól, mert Petőfi ezúttal más refréntechnikát alkalmazott. Az 
„Előre!" a későbbi csataversben új szerepet kapott, s ezáltal jelentése is módosult, 
összetettebbé vált: ugyanazt a történelmi-politikai irányt jelöli ki, mint a korábbi (a 
jelszó amabban is — bár kimondatlanul — „katonák"-nak és „magyarok"-nak szól), 
s az ismétlődő felhívást az első három versszakon át ezúttal is egyre erőteljesebben 
véljük hangzani (tehát hatása itt is összetevődik), az utolsó versszak végén azonban 
éppen a hiánya lep meg: a változatlan célt („Tovább, az ellenség felé!") a legelöl küz
dő költő alakja mutatja. Az alapjelentésre tehát egy újabb jelentésréteg rakódik rá: 
Petőfi a végső konzekvenciákig azonosult a nemzeti függetlenség ügyével, fegyverrel 
a kezében harcol érte. 

73 Közlöny, 1849. ápr. 26.; 89. sz. 329. 
74 Petőfi Sándor költeményei Bp. 1874. 742. A tartalomjegyzékben két csillag (**) jelzi, hogy a vers 

e kötetben jelenik meg először. — A kiadás címlapján az „Első teljes kiadás" megjelölés megtévesztő, 
mert 4 verset politikai okok miatt mellőztek, továbbiakat pedig kihagyásokkal közöltek. (L. erről részlete
sebben: KISS József, A Petőfi-költemények kiadásának története 1850-től 1945-ig. Magyar Könyvszemle 
1979. 50—53.) — A vers belekerült Petőfi „Újabb költeményei"-nek EMICH Gusztávtól 1850-ben már 
ki is szedetett kiadása 2. kötetébe, ezt azonban megjelenése előtt a megszálló hatóság lefoglalta és bezú
zatta (1. uo. 43.). 
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József Kiss 

ELŐRE! EN AVANT! (LES VARIANTS LITTERAIRES D'UNE DEVISE DE UHLAND JUSQU'A 
PETŐFI) 

L'auteur publie une partié de son étude. Dans trois chapitres - ä cóté de l'arríére-plan politico-militaire 
et biographico-psychique détaillé — il présente la poésie de Uhland, intitulé Vorwärts! (En avant) (1814), 
et les poésies de Petőfi, Csatadal (Chant de bataille) (1848) et Csatában (En bataille) (1849). Toutes les 
trois sönt des chants de bataille, et le röle important des mots Vorwärts et Elóre! (les deux avec la signif ication 
En avant!), leur donne une parenté proche. Trois et demie décennies se sönt écoulées entre la naissance 
de la poésie allemande et celle des deux poésies hongroises; et les conditions historiques de leur genése 
sönt absolument différentes: celle-ci appelle á la libération des territoires allemandes, occupés par les 
Francais, celles-lä enthousiasment les soldats de la guerre de liberté hongroise menée contre l'Empire 
Habsbourg. La structure du manifeste de Uhland et du Chant de bataille de Petófi est tellement identique 
que l'effet du hasard est exclu (le lecteur peut en étre convainc le plus vite par la traduction allemande 
de 1' époque de la poésie de Petófi): leur étendue est de mérne et les deux vers ä rimes plates sont suivies 
dans dix strophes respectivement par le refrain „Vorwärts" et „Elóre!"; — par contre, sur le plan 
politico-idéologique de leur contenu elles n'ont aucun trait commun, de mérne elles sont á signification 
contraires, puisque le poéte hongrois était partisan fanatique des Francais, le 15 mars 1848, il est devenu 
un des chefs du mouvement révolutionnaire de Pest, sous l'influence de la révolution de février de Paris. 
L'explication peut étre nous donnée dans l'essais de Heine, Die romantische Schule (Hamburg, 1835). Dans 
le chapitre concernant Uhland, l'auteur, vivant alors en émigration ä Paris, cite le poésie Vorwärts in extenso, 
et aprés avoir reconnu rimportance artistique du poéte allemand ainsi que son attitűdé politique de gauche 
conséquent, il renverse son intention originale, faisant allusion ä la révolution de juillet: .Frankreich rief 
das stolze Wort: Vorwärts!" 

Petófi, qui connaissait les oeuvres de Uhland dés ses années scolaires, sans aucune doute avait lu l'essais 
de Heine, et c'est ce „variant de Vorwärts" qui Tavait incité ä crier la devise enthousiaste, cette fois au 
nom de la Hongrie: „Elóre!" (En avant!) 

L'autre chant de bataille de Petófi, intitulé Csatában (En bataille) suit de quelques mois le précédent. 
C'est aussi une poésie ä refrain, mais avec une structure ä pointe: le refrain: „Elóre katonák, elóre magyarok,, 
(En avant les soldats, en avant les Hongrois) se modifie dans la quatriéme, la derniére Strophe en „Utánam, 
katonák, utánam, magyarok" (Aprés moi les soldats, aprés moi les Hongrois); le poéte, par l'accent de la 
pointe voulait apprendre á ses lecteurs, qu'il avait participé, lui-méme aussi, aux premiers rangs, dans la 
bataille de Medgyes (te 2 mars 1849). 

Lóin de vouloir se vanter par cet événement, il n'a mérne pas publié la poésie, il a eu l'intention de 
répondre ä certaines insinuations portées contre son attitűdé révolutionnaire, son courage personnel. 

Les deux chants de batailles sont des ouvrages de haut niveau artistique: le poéte transmet l'atmosphére 
intérieur de la bataille, avec pourtant une différence importante, c'est que, dans la premiere, gráce ä ses 
capacités extraordinaires d'évoquer certaines conditions, il projet ä l'avance le risque des devoirs héroíques, 
tandisque dans la deuxiéme il refléte les scénes de lutte déjá vécues. 
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