
KISS JÓZSEF 

Petőfi „Versek" (1844—1845) c. kötetének kiadástörténete 

1. P E T Ő F I első, 1844 őszén megjelent versesfüzete (Versek, 1842—1844; a 
továbbiakban Versek 1. címen említjük) a költő működése kezdeti szakaszának, 
két és fél esztendőnek a termését foglalta magában. Ez az évek időrendjében 
sorakozó versanyag a különféle hatások közül fokozatosan kibontakozó, saját 
hangját kereső, majd egyre magabiztosabban hallató, mindaddig kevéssé 
ismert fiatal lírikus meredek ívű fejlődéséről adott számot, s kivált 1844. évi 
darabjaival, azok közül is elsősorban népdalaival, népies zsánerképeivel és a 
kötetet záró Az alfölddel már annak a népies-nemzeti költészetnek hódította 
meg az olvasóközönség újabb rétegeit, amelynek értékes kezdemények után 
és nyomán kivívott diadala — a ToMPÁé és ARANYÓ mellett — P E T Ő F I nevéhez 
fűződik. Az egy évvel később kiadott második füzet (Versek, 1844—1845; az 
alábbiakban: Versek 2.), melynek majdnem azonos számú darabja mindössze 
egy esztendei időszak folyamán keletkezett, s így sokkal egységesebb képet 
mutat, az ugyanebből az időből való, külön füzetben megjelent János vitézzel 
együtt már ennek a diadalra jutot t új irodalmi iránynak a zenitjét képviseli, 
és — ami ezzel együtt szokott járni — felfedezhetők benne a költő további 
(a népies-nemzetire épülő, azt meghaladó) fejlődési szakaszának költészeti és 
világnézeti csírái, előzményei is. A Versek 2.-ben már mindenestől a szuverén 
alkotó lép elénk, aki a környezetéből, olvasmányaiból kapott ösztönzéseket, 
irodalmi hatásokat a saját művészi egyéniségéhez hasonítva, a maga képére 
formálva, tehát alig tetten érhető módon értékesíti. A kötet P E T Ő F I költői világa 
kiszélesedésének, tematikai és érzelmi gazdagodásának is meggyőző bizonyíté
kait szolgáltatja. Ezért jelentőségben csak életrajzi szempontból marad el a 
Versek 1. mögött, művészileg egyöntetűbb és egészét tekintve magasabb szín
vonalú amannál. Kutatásunkat a Versek 1. keletkezési körülményei mégis 
többet foglalkoztatták, egyrészt — éppen mint első önálló kötetnek — P E T Ő F I 
egész pályáját meghatározó sikere miatt, másrészt pedig azért, mert ennek a 
sikernek a megalapozásában s az egész vállalkozás lehetővé tételében VÖRÖS
MARTY Mihály és a Nemzeti Kör látványos szerepet játszott. A Versek 2. létre
jöttéhez nem fűződnek ilyen érdekes külsőségek, de biográfiai fontossága, mint 
látni fogjuk, ugyancsak vitathatatlan, s a költő életművében elfoglalt helyénél, 
művészi értékeinél, irodalomtörténeti jelentőségénél fogva feltétlenül meg
érdemli, hogy keletkezésének — sajnos, meglehetősen sovány — tényanyagát 
számba vegyük és összegezzük. 

2. A Versek 1. a költő nevét egy csapásra ismertté tette, hírét és népszerűsé
gét megalapozta; emellett azonban — szűkös körülményeihez mérten — anya
gilag is számottevő hasznot hozott neki: a kiadás tiszta jövedelme, a TÓTH 
Gáspártól előlegezett összeget is beleértve, mintegy 300—400 pengő forintra 
rúghatott. Bár ezt a tekintélyes summát P E T Ő F I hosszabb időre elosztva, 
1844-től körülbelül 1846 elejéig, az eladott példányok után, feltehetően egyre 



Petőfi „Versek'''' c. kötetének kiadástörténete 5 

csökkenő és gyérülő részletekben kapta kézhez, ez a bevételi forrás egyrészt 
közvetlenül, kézzelfoghatóan, másrészt mint további tervezgetések alapja, 
bizonyára lényeges szerepet játszott életútja további alakulásában.1 A leg
fontosabb fejlemény, amely jórészt a Versek 1. anyagi sikerének tulajdonít
ható, kétségkívül az volt, hogy a költő 1845. március végén lemondott terhes
nek érzett „hivataláról", függetlenségét, személyes szabadságát korlátozó 
segédszerkesztői állásáról,2 tehát azzal járó havi fizetéséről, lakásáról és ellátá
sáról is. Ekkortájt határozhatta el, hogy kizárólag írói munkásságával keresi 
meg a kenyerét. (Tudtunkkal ő volt az első a magyar irodalomban, akinek ez 
sikerült is; a szabadságharc időszakát, amikor — bár megszakításokkal — 
honvédtiszti fizetést kapott, ebben az összefüggésben természetesen figyelmen 
kívül kell hagynunk.) De már 1844 második felében, segédszerkesztői munkája 
során szerzett tapasztalatai meggyőzhették arról, hogy pusztán a folyóiratok
ban, almanachokban közölt versei honoráriumából nem élhet meg: a hasznot a 
szerkesztők fölözik le. Közleményeiért a folyóiratok eleinte általában 2 pft-ot 
fizettek,3 ezzel szemben az 1844-ben megjelent Versek 1. egy-egy darabjára 
3—4 pft tiszta jövedelem esett, pedig ezek felerészben — folyóiratokban, 
zsebkönyvekben stb. — már korábban is napvilágot láttak. A költő attól fogva, 
hogy VAHOT Imrének, a Pesti Divatlap szerkesztőjének felmondott, csak to
vábbi önálló kötetek kiadásával biztosíthatta anyagi függetlenségét. Valószínű 
tehát, hogy még ezt megelőzőleg, a Versek 1. anyagi mérlegének hozzávetőleges 
ismeretében, valamikor 1845 első negyede folyamán, foglalkozni kezdett egy 
újabb füzet kiadásának a gondolatával. A költő baráti körének tagja, TÜLL-
MANN Ignác 1845. márc. 4-én Pestről az eperjesi NOVELLY Józsefhez intézett 
soraiban említi, hogy „Petőfi újabb költeményeit írja össze, nemsokára kiadan-
dókat", ami jól egybevág a fenti feltevéssel, sőt a szóban forgó levél kétségbe
vont hitelessége mellett szól.4 Maga a versanyag jószerint készen (és feltehe
tően együtt) volt már: könnyen megállapítható, hogy az összesen 104 darabot 
(a Versek l.-nél csak 5-tel kevesebbet) tartalmazó kötetnek mintegy 3/5 része, 
szám szerint 62 vers, 1844-ből való;5 s az akadémiai kritikai kiadás tanúsága 
szerint a kötet 1845. évi anyagának mintegy fele is még az év első negyedében, 
a költő elutazása előtt keletkezett. PETŐFI tehát azzal a tudattal indulhatott 
el felvidéki útjára április elsején, hogy a kötet teljessé tételéhez mindössze 
20—25 darabot kell még írnia. S bár az utazgatással, látogatásokkal eltöltött 
két és fél hónap inkább az élményszerzés, mint az alkotó tevékenység időszaka 
volt (a Pesti Divatlapot az egykorú szerkesztői közlés szerint az egész második 

1 L. Kiss József: A Versek (1842—1844) kiadásának története. (Petőfi tüze. Tanul
mányok Petőfi Sándorról. Bp. 1972. 9—36.) A továbbiakban ennek a dolgozatnak az 
eredményeire általában külön hivatkozás nélkül támaszkodom. 

2 Egyéb adatok mellett 1. a Pesti Divatlap 1845. márc. 30-i számának közlését: „Petőfi 
Sándor, felhagyva a lapunk mellett ügyesen viselt segédi hivatallal, . . . e napokban el
hagyja a fővárost. Helyébe . . . Kolmár József jött lapunkhoz." Stb. — Az egykorú sajtó
adatokat általában ENDRŐDI Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban c. kiadványá
ból (Bp. 1911; új hasonmás-kiadása: Bp. 1972.) idézzük, de ezt esetről esetre nem jelezzük. 

3 TÖRŐ Györgyi: Petőfi anyagi helyzete. Tanulmányok Petőfiről. (Szerk. PÁNDI Pál— 
TÓTH Dezső.) Bp. 1962. 64. 

4 A levél szövegét 1. Vasárnapi Újság 1906. márc. 4. (Újra közölte HATVÁNY Lajos: 
így élt Petőfi. 2. jav. kiad. Bp. 1967. I. 706 — 707.) Az eredeti kézirat nem maradt fenn. 
A közzétett szöveg hitelességének kérdéséről 1. HATVÁNY Lajos i. m. I. 709 — 710. 

5 Alább szó lesz arról, hogy az 1845. évi anyagba osztott Liliom Peti 1844-ből való, 
tehát a pontos számadat voltaképpen 63. 
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negyedévre előre ellátta költeményekkel), a második füzetnek az előzőével 
azonos terjedelmű, 8 (12-edrét) ívet kitevő kézirata mint látni fogjuk — a 
nyár végére elkészült. PETŐFI , aki kötetét ezúttal is saját kiadásában kívánta 
megjelentetni (a Nemzeti Kör kölcsönnel és erkölcsileg támogatta a Versek 1. 
kiadását, de az jogi értelemben P E T Ő F I vállalkozása volt), valószínűleg még fel
vidéki útja előtt tárgyalt BEIMEL Józseffel a nyomtatás feltételeire és termi
nusaira nézve (BEIMEL nyomdájából került ki 1845. márc. 20-án a Cipruslom
bok is). Ekkori (vagy nyári) megállapodásuk, ül. szerződésük feltételeiről azon
ban sajnos semmiféle konkrét tudomásunk sincs, csak a kiadás történetének 
tényeiből vonhatunk le bizonyos következtetéseket. Ezek azt mutatják, hogy 
P E T Ő F I és BEIMEL nagyjából az előző évi Versek 1. naptári menetrendjében 
egyezett meg (némi kezdeti eltolódással): a költő augusztus második felében 
zárta le a kéziratot; ez szeptember elején került a nyomdába; a nyomtatás 
munkálatai szeptember végén - október elején kezdődtek el, s a kötet megje
lenése — a Versek 2.-hez hasonlóan — a november eleji vásár idejére esett. 
Nem tudunk konkrétan a megállapodás anyagi feltételeiről sem, de mivel a 
Versek 2. terjedelme, kiállítása, előfizetési, ül. eladási ára s valószínűleg a pél
dányszáma is azonos volt az előző füzetével, a két kiadvány nyomtatási költ
ségei sem térhettek el nagymértékben egymástól. A Versek 1. történetéből is
meretes árajánlat szerint az Egyetemi Nyomda a jobb minőségű papiroson 
való kiállítást (1000 pldban) ívenként mintegy 30 pengő forintért (pft)6 vál
lalta. BEIMEL aligha kért többet, hiszen P E T Ő F I feltehetően éppen azért ren
delte meg tőle kötete kinyomtatását, mert előnyösebb feltételeket kínált fel, 
mint annakidején az Egyetemi Nyomda. De mivel ezekről konkrét adatunk 
nincs, az ívenként 30 pft-os költséget vesszük alapul, ez pedig 8 ívre számítva 
240 pft, tehát — a 40—50 pft-nyi bekötési költséggel együtt (a Versek 1. 
,,árszabás"-ának eredetileg 6 ívre kalkulált bekötési költsége 30—40 pft volt) 
— 280—290 pft összköltséget jelent. Igen nagy összeg volt ez, majdnem annyi, 
mint az előző füzet tiszta nyeresége, s több mint kétszerese P E T Ő F I 1844. júl. 
1-től 1845. márc. 31-éig kapott teljes segédszerkesztői fizetésének (9 X 15 = 135 
pft).7 Bízvást feltehetjük azonban, hogy BEIMEL feltételei a fizetés módjára 
nézve sem voltak kedvezőtlenebbek az Egyetemi Nyomdáéinál: tehát PETŐFI-
nek legfeljebb a költségek egyharmadát kellett a szedés megkezdése előtt ki
fizetnie s a fennmaradó kétharmadot csak a kötet megjelenésekor. Alább em
lítjük majd a Pesti Divatlap szeptember eleji felhívását az előfizetési ívek mi
előbbi beküldésére, hogy a nyomtatást mielőbb megkezdhessék; ebből kitűnik, 
hogy P E T Ő F I mind a költségek szóban forgó egyharmadát, mind a megjelenés
kor esedékes további, mintegy 180—190 pft-ot is (illetve a BEiMELtől feltehető
leg jutányosabban számított összeget) az előfizetési díjakból fedezte.8 

3. Érthető tehát, hogy P E T Ő F I mindjárt hazaérkezése után, 1845 június végén 
hozzáfogott a gyűjtés előkészítéséhez és megszervezéséhez, sőt a jelek szerint 
némi hírveréshez is. Nem kis feladat volt ez: ezúttal nem állt mögötte a Nem
zeti Kör. Legelőször előfizetési íveket nyomatott és küldött szét. (Tudtunkkal 

6 Kétféle forintérték volt használatban: az úgynevezett bankó vagy váltó forint (vft) 
és az ezüst vagy pengő forint (pft). Két és fél vft tet t ki egy pft-ot. 

7 L. TÖRŐ Györgyi i. h. 
8 Az a feltevés tehát, hogy PETŐFI a Versek 2. nyomdaköltségét az előző füzet eladott 

példányai után lassacskán befolyt összegből fizette ki (l. TÖRŐ Györgyi i. t. 69), úgy 
látszik, mégsem állja meg a helyét. 
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— sajnos — egy sem maradt fenn belőlük.) A Pesti Hírlap már júl. 6-án hírül 
adja, hogy a költő 2. verseskötetének előfizetési ívei „helyben és vidéken több
felé köröztetnek", s mindjárt udvariasan hozzá is teszi: ,,hogy üresen nem fog
nak visszatérni, arról a népszerű PETŐFinek eléggé ismert kedélyes-szilaj 
múzsája kezeskedik." Bizonyára ebből a forrásból merített a Der Ungar c. 
pesti napilap júl. 8-i száma újdonságrovatának szerkesztője: „Petőfi, einer der 
populärsten ungarischen Dichter, will nun im Subscriptionswege auch den 2. 
Theil seiner Gedichte erscheinen lassen." (Sőt, nyilván az Ungar nyomán, még 
a bécsi Sonntagsblätter olvasói is hamarosan értesülhettek PETŐFI újabb köte
tének tervéről: a folyóirat júl. 20-i számában közölt, ismert Dux-féle első kül
földi PETŐFi-fordítások szerkesztői jegyzete így említi a költőt: „Petőfi ist . . . 
einer der populärsten ungarischen Dichter, de so eben eine zweite Sammlung 
seiner Gedichte veranstalten will . . .") 9 P E T Ő F I felkérte a Pesti Divatlap és az 
Életképek szerkesztőjét is vállalkozásának támogatására: az előbbi júl. 10-én, 
az utóbbi 12-én tet t közzé erre vonatkozó közleményt, melynek értelmében a 
szerkesztőség is elfogad előfizetéseket — „1 p. forintjával" — az előkészület
ben levő kötetre. Hogy P E T Ő F I más intézmények segítségét is igénybe vette-e, 
nem tudjuk (a Versek 1. kiadástörtónetéből ismeretes, hogy a gyűjtést szervező 
Nemzeti Kör a vidéki kaszinóknak 150 ívet küldetett szét; ezek közül a „Nagy-
becskereki Casinoi Társulat"-é fenn is maradt),10 de van néhány érdekes ada- t 
tunk arról, hogyan igyekezett személyes ismeretségeit, baráti kapcsolatait a 
vállalkozás sikere érdekében felhasználni. Tudjuk, hogy előfizetési ívet küldött 
költőtársának, a Zemplén megyében élő SZEMERE Miklósnak. Vele 1845 már
ciusában ismerkedett meg. SZEMERE ugyanis ekkor egy hónapig Pesten tar
tózkodott, és részt vett azon a búcsúlakomán, amelyet a felvidéki útjára 
készülő költő tiszteletére barátai március végén a Vadászkürt fogadóban ren
deztek; ezt követőleg Petőfivel együtt utazott Miskolcig. P E T Ő F I Uti jegyzetei
nek júl. 5-én megjelent első részében tréfálkozva (de SZEMERE megnevezése 
nélkül s nyilván nem a nevetségessé tevés szándékával) említette „vidéki 
költő-collegáját", aki szerinte azért járt Pesten, hogy folyóirata számára le
rajzoltassa magát. SZEMERE emiatt nagyon megsértődött, s az Irodalmi Or 
(az Életképek melléklapja) aug. 2-i számában felháborodott hangú cikkben 
követelt „elégtételt" PETŐFitől. Ennek végén megjegyzi: „Épen most érkezik 
hozzám előfizetési nyomtatott íve (ti. Petőfinek), mellynek tetején nevem 
(mint szedőé)11 saját kezével áll írva", s csodálkozását fejezi ki, hogy PETŐFI , 
ellene elkövetett „vétke" után, hogyan juthatott a gondolatra, őt előfizetés
gyűjtésre kérni.12 SZEMERE július 10—15 körül írhatta tiltakozó cikkét, tehát 
a gyűjtőívet is ekkor kapta kézhez. Ez a dátum is azt mutatja, hogy PETŐFI 
július elején valóban nagy munkában volt: szerkesztőségekkel tárgyalt, s fel
tehetőleg az ország minden tájára leveleket küldözgetett, felhasználva az uta
zása alatt kötött friss ismeretségeket is. A hónap közepe táján Szalkszent-
mártonba, szülei új lakóhelyére utazott, s ott tartózkodott július végéig. Köz-

9 L. Petőfi-Múzeum (Kolozsvár) 1893. VI. k. 4. sz. 87. (FEBENCZI Zoltán: Petőfi köl
teményei egykorú német fordításokban c. közleménye keretében.) 

10 VASBERÉNYI Géza, érdemes PETŐFi-kutató tulajdonában van Dunavecsén. (VASBE-
RÉNYI Géza szíves közlése.) 

11 Értsd: előfizetés-szedőé, azaz gyűjtőé ! 
12 Az egész ügyről 1. FERENCZI Zoltán: Petőfi életrajza. Bp. 1896. I I . 108—111. és 

HATVÁNY Lajos i. m. I. 747 — 752. 
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ben júl. 22-én időt szakított arra is, hogy ellátogasson a közeli Kunszentmik
lósra. Ott élt öccse, István, továbbá barátja, BANKOS Károly, akivel előző 
nyáron került kapcsolatba. Ottani tisztelői, feltehetően BANKOS kezdeménye
zésére, lakomára, poharazásra hívták, mely másnap reggelig tar to t t ; közben 
áldomások hangzottak el a , ,közkedvességű költő" tiszteletére, a gimnázium 
növendékei pedig fáklyászenével köszöntötték, s egyik megzenésített dalát is 
előadták. E látogatás egykorú dokumentumaiban ugyan nincs rá utalás, hogy 
a költő Kunszentmiklósra gyűjtőiveket vi t t volna magával, ill. hogy előkészü
letben levő kötetét említette volna; mégis azt hisszük, hogy ezt a kedélyes 
összejövetelt a közönségével való személyes ismerkedés alkalmának tekintette, 
s hogy BANKÓst (vagy ekkor, vagy pár nappal utóbb levélben) megkérte vál
lalkozásának támogatására. Erre lehet következtetni BANKÓsnak egy 1853. évi 
leveléből, amelyben megemlíti, hogy ő P E T Ő F I kunszentmiklósi előfizetés-
gyűjtője volt, s hogy a költő büszkén mondogatta, ,,mikép egy városból sem 
gyűlt be annyi előfizető", mint ebből. Valószínű, hogy ezek az adatok éppen a 
Versek 2.-re vonatkoznak, s hogy a gyűjtés említett sikere nem utolsósorban 
P E T Ő F I látogatásával függött össze.13 Nyilvánvalóan ehhez az 1845. évi elő
fizetés-gyűjtő akcióhoz kapcsolódik PETŐFinek egy „Károly barátom !" meg
szólítása keltezetlen levele is, amelyben egy előfizetési ívnek SZABÓ Sándor 
kecskeméti főiskolai tanárhoz való továbbítását kéri. Bizonyosra vehető, hogy 
ezek a sorok BANKÓsnak szóltak, akit PETŐFI 1848. aug. 18-i levelében ugyan
így szólít meg, s akinek mint egykori kecskeméti jogásznak, ismernie kellett a 
szóban forgó tanárt.14 SZABÓ Sándor tehát már a harmadik személy, akihez a 
költő a fennmaradt adatok tanúsága szerint ívet ju t ta to t t el, s akit előfize
tések gyűjtésére kért; SZEMEBE, a felvidéki költőtárs és BANKOS, a kiskun
sági jóbarát után egy régi ismerős, kivel PETŐFI valószínűleg 1843-ban, kecs
keméti színészkedése idején került személyes kapcsolatba. 

4. A költő az előfizetés-gyűjtés gondos megszervezése mellett természetesen 
nem feledkezhetett meg a végleges, sajtókész kézirat elkészítéséről sem. Ezt a 
munkát vagy legalább is a kötetbe kerülő versek összeírását, lemásolását 
(mint feljebb utaltunk rá) már az év első negyedében megkezdhette. Felvidéki 
útján, zsúfolt programja, sűrű helyváltoztatásai közepette nyilván nem foglal
kozott ilyesmivel. (Verseinek száma is észrevehetően megcsappant ebben az 
időszakban.) Hazaérkezése után azonban még jó másfél-két hónap állt rendel
kezésére. Az életrajzi adatok tanúsága szerint nem is volt szüksége ennyire, 
hiszen júliusban írta meg (elveszett) Zöld Marci c. népszínművét is; augusztus
ban, MEDNYÁNSZKY Bertával való megismerkedése után pedig Szerelem Gyön
gyei c. ciklusán kezdett dolgozni: ennek első 13 darabja pesti, budai, ill. gödöllői 
keltezésű, tehát augusztus közepéről (aug. 20 körül kezdődő15 szalkszent-
mártoni tartózkodása előttről) való; a teljes, 39 költeményből álló ciklus okt. 
20 — 23 közt ki is került a sajtó alól10 (ezúttal nem P E T Ő F I saját, hanem EMICH 
Gusztáv kiadásában). 

13 Vö. Petőfi Sándor levelezése. (Kritikai kiadás). Bp. 1964. 492. 
14 A levél szövegét 1. uo. 217. (Jegyzet: 491 — 492. NB. itt még PETŐFI egykori kecske

méti barátját, Ács Károlyt is említettük mint a levél másik lehetséges címzettjét, de 
BANKOS személye mellett éppen idézett emlékezése és PETŐFI kunszentmiklósi látogatása 
szól; annak viszont, hogy a költő Ács Károllyal 1843 után kapcsolatot tartott volna fenn, 
semmi nyoma sincs.) 

15 L. FERENCZI Zoltán: Petőfi életrajza c. i. m. I I . 153. 
16 L. ENDRŐDI Sándor i. m. 144. 
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P E T Ő F I a Versek 2. kéziratát június végétől augusztus közepe tájáig (de 
főként augusztus folyamán) hozta nyomdakész állapotba, feltehetőleg olyan 
módon, hogy 1844. évi, ül. 1845 eleji költeményeinek már az év első negyedében 
teljesen vagy nagyrészben összeírt gyűjteményét egyszerűen megtoldotta a 
felvidéki utazás alatt, majd 1845 nyarán keletkezett költeményeiből kiválasz
tot t darabokkal. Ezt igazolj ci ciZ cl körülmény, hogy — eddigi ismereteink sze
rint legalább — a kötet 1845. évi termésének első felébe, a Pestről való eluta
zást jelző (első közlésekor 1845. ápr. 1-ről datált) Azokhoz az én jó pesti pajtá
saimhoz c. költeményig, ill. az azt követő, felvidéki keletkezésű versekig egyet
len egy későbbi vers sem került; e rész (s természetesen az azt megelőző 1844. 
évi ciklus) anyagát, sorrendjét tehát P E T Ő F I nyilván már korábban meghatá
rozta, és ahhoz utóbb nem nyúlt hozzá. Csak egy vers van a szóban forgó sza
kaszban, amely ezt — egyes feltevések nyomán — cáfolni látszik: ti. a Viseg
rád táján, az 1845. évi versek közt sorrendben a l l . darab, amelyet a PETŐFI -
irodalomban sokan, köztük HAVAS Adolf, az első kritikai kiadás szerkesztője 
is, egy 1845. szept. 23-i visegrádi kirándulással hoztak kapcsolatba. Ezt a fel
tevést azonban már FERENCZI világosan megcáfolta, s a költemény 1845 eleji 
(februári) keletkezése mellett foglalt állást.17 Mi azzal erősítjük meg FERENCZI-
nek — máig sem egyértelműen elfogadott — cáfolatát, hogy egy 1845. szep
tember végi vers már aligha kerülhetett be a Versek 2. kéziratába, még kevésbé 
annak 6. ívébe, az 1845. évi ciklus elejére. (A kötet utolsó, 8. ívébe esetleg még 
beilleszthette volna.) Ugyanis, mint alább látni fogjuk, a kötetnek megbízha
tóan keltezhető legkésőbbi versei a július végétől augusztus közepéig terjedő 
időszakból valók, azok a legkorábbiak viszont, amelyek kimaradtak a kötet
ből, már szeptemberiek (eltekintve természetesen a Szerelem Gyöngyei ciklus 
korai, augusztusi darabjaitól, amelyeket a költő eleve külön kötetbe szánt). 
PETŐFI tehát legkésőbb augusztus végén kiadta kezéből a kéziratot, s az, a 
cenzori eljárás után (amelynek sajnos semmiféle egykorú hiteles dokumentuma 
nem maradt fenn,18 tehát időpontja, tar tama sem ismeretes) szeptember első 
felében kerülhetett a nyomdába. Erre lehet következtetni a Pesti Divatlap 
szept. 11-i számának felhívásából (ezt 18-án megismételték), amelyben az elő
fizetési ívek mielőbbi beküldését kérték, „hogy Petőfi Sándor verseinek I l ik 
kötete mielőbb sajtó alá bocsátathassék". Ügy látszik, hogy a szükséges összeg 
(a már említettek szerint feltehetőleg a nyomtatási költség egyharmada) ha
marosan összegyűlt: bár a Pesti Divatlap csak okt. 23-án (a Pesti Hirlap pedig 
okt. 30-án) jelenti, hogy a kötet ,,sajtó alatt van",19 a munkálatoknak jóval 
előbb, október eleje táján meg kellett indulniuk, hiszen a Versek 2., mint látni 
fogjuk, már nov. 10. körül megjelent. 

5. A Versek 2., mint nyomdakész kézirat, mely a fentiek szerint legkésőbb 
augusztus közepe táján (a korrektúra során eszközölt esetleges kisebb igazí
tásoktól eltekintve) elnyerte végleges formáját, a költő 1844 júliusa óta írt 
verseit tartalmazta. Ami a kezdő időhatárt illeti: a kötet legkorábbi, jól datál-

1 7 FEBENCZI Zoltán i. m. I I . 213. 
18 A kötet cenzúrájával kapcsolatban — csakúgy mint a Versek 1. esetében — a Hely

tartótanács Könyvvizsgálati Osztályának igen hiányosan fennmaradt anyagában (Or
szágos Levéltár, C. 60) semmiféle feljegyzésre vagy aktára nem akadtunk. Nincs nyoma 
a kötet cenzúrakéziratának sem. 

19 Nyilván e közléseken alapul a Pester Zeitung 1845. nov. 9-i számának azonos tartalmú 
híre is. 
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ható darabjai 1844. augusztus —szeptemberiek: a Színházban a Pesti Divatlap 
1844. aug. 1. heti számában jelent meg, tehát legkésőbb augusztus eleji; az 
Egressy Gábprhoz c. verset PETŐFI egy hitelesnek látszó emlékezés szerint a 
színész aug. 7-i Macbeth-alakításának hatása alatt írta, s másnap át is adta a 
címzettnek;20 a Tompa Mihályhoz cíművel pedig (Életképek 1844. szept. 11.) 
költőtársának 1844. szept. 4-én megjelent verses levelére válaszolt. Ezt a 3 
költeményt ugyanebben a sorrendben találjuk a Versek 2.-ben, de nem leg
elői, hanem a 19 — 26. lapon. Hét költemény előzi meg őket, amelyek az ösz-
szes költemények (1847) keltezési adatai szerint mind Pesten készültek (a 
Versek 1. és Versek 2. még nem tünteti föl a keletkezési helyeket); feltehető 
tehát, hogy ezek még korábbiak, azaz júliusiak. A Versek 1. utolsó datálható 
darabjai viszont június végiek, ilyenformán a két kötet kapcsolódása zökkenő
mentes. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy korábbi, 1844 első feléből való 
költemények ne kerülhettek volna a Versek 2. 1844-es ciklusának akár említett 
első, akár további darabjai közé; mint látni fogjuk, a kötet sorrendje csak 
nagyjából tekinthető kronologikusnak, a költő a kisebb egységeken belül nem 
ragaszkodik a keletkezés pontos időrendjéhez. FERENCZinek az az állítása 
azonban, hogy a Versek 2.-nek van egy kimutathatóan június végi darabja is 
(A csavargóról hiszi ezt),21 mindenesetre tévedés: P E T Ő F I ezt a költeményt 
(,,Lekötve hivatalhoz tengődöm egy helyen" — panaszolja benne) 1844 júliu
sától decemberig bármikor írhatta, de inkább a 4., mint a 3. évnegyedben. 
À Versek 1. és a Versek 2. között húzható cezúra, 1844 júliusa, elég világosan 
kirajzolódik; a Versek 2. élén, az 1844-es évszám alatt jelzett , ,Folytatás" ettől 
a hónaptól számítható.22 

A kézirat lezárásának hozzávetőleges időpontjára nézve viszont a kötet leg
későbbről keltezhető darabjainak, ill. a kötetből már kimaradt legkorábbi köl
teményeknek az adatai nyújthatnak fogódzókat. A határvonal itt, mint már 
jeleztük, augusztus második felénél húzódik. A kötetnek 4 olyan késői darabja 
van, amelyek elég pontosan keltezhetők: az utolsó előtti Búcsú Kunszentmik
lóstól, amely az említett látogatás alkalmával, valószínűleg júl. 23-án készült, 
s a Pesti Divatlap júl. 31-i számában jelent meg; az ezt megelőző Képzetem, 
amely HAVAS meggyőző feltevése szerint — a Honderű júl. 29-i támadásának 
visszhangja23 (ugyanerre reagált a költő A Honderühöz c. versével is a Pesti Di
vatlap aug. 7-i számában; szóban forgó költeményét azonban csak jóval később 
te t te közzé) ; a sorrendben kettővel előbbi Gyalázatos világban feltehetőleg már 
az ekkori sajtótámadások egész sorától kiváltott felháborodása és keserűsége 
összegeződött: az Irodalmi Őr aug. 24 számában a fent elmondottak szerint 
az érzékenykedő SZEMERE Miklós vádolta alaptalanul a ,,szennyes, aljas gya
núsítás" szándékával, majd A Honderühöz c. költeményre reflektáló P E T R I -

20 L. Vasárnapi Újság 1862. 289. (Vö. HATVÁNY Lajos i. m. I. 594—595.) 
21 L. FERENCZI Zoltán: Versek II. 1845. Petőfi-Múzeum 1895. VIII . 1. sz. 4. 
22 HATVÁNY Lajos szerint (i. m. I. 808) PETŐFI arra akarta volna ezzel a megjegyzéssel 

olvasói figyelmét felhívni, hogy a Versek 2. az előző füzetnek „érzésben, szemléletben, 
stílben" töretlen folytatása. Szerintünk azonban PETŐFI pusztán azt jelzi, hogy már a 
Versek 1.-ben is közölt 1844. évi költeményeket. 

23 A Honderű cikkében olvasható mondat: „Az író múzsája, mint legtöbbnyire, nagyon 
alant repked" és a szóban forgó vers kezdetének („Még mit nem mondanak, Hogy az én 
képzetem Alant jár, magasra Föl nem röpíthetem.") szövegszerű egyezésére HAVAS 
Adolf, az első kritikai kiadás szerkesztője figyelmeztetett (1. Petőfi Sándor összes költe
ményei. Bp. 1892. I I . 530). 
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CHEVICH HORVÁTH Lázár nyílt gorombaságai következtek (,,P . . . fi . . . és 
több efféle tetőtől talpig komisz fráterek" stb., Honderű aug. 12.), mindezt 
azonban kétségtelenül CSÁSZÁR Ferencnek a szakbírálat leplébe bújtatott, 
kioktató hangú, a nyilvános megleckéztetés szándékával írt vádaskodásai 
tetőzték be, melyeknek első része az Irodalmi Őr aug. 16-i számában látott 
napvilágot. A pesti keltezésű Gyalázatos világ tehát augusztus 16 — 20-a között 
keletkezhetett (PETŐFI — mint említettük — 20-ától a következő hónap ele
jéig Szalkszentmártonban időzött). Feltehetően ugyancsak augusztus közepe 
táján írta a költő a szintén Pestről keltezett, a kötetben a fenti vers és a Kép
zetem között álló Egy hajfürthöz című költeményt, amelynek csattanója az, 
hogy már nem a barna fürt egykori tulajdonosát szereti, hanem ,,mást"; ezen 
pedig csakis az augusztus első felében megismert MEDNYÁNSZKY Bertát ért
heti. A kötet utolsó darabját, a hangulatos, mély reflexiókba hajló Falun 
címűt, az akadémiai kritikai kiadás az augusztus végi—szeptember eleji szalk-
szentmártoni tartózkodás idejére teszi; de meg kell jegyeznünk, hogy emel
lett — a költemény Versek 2.-béli elhelyezésén kívül — semmi konkrét adat 
nem szól; s mivel nyilvánvalóan mint alkalmas kötetzáró darab került a gyűj
temény végére, éppúgy készülhetett az előbbi, július második felére eső szalk-
szentmártoni időzés alkalmával, mint a Fekete kenyér, amelyet a PETŐFi-iro-
dalom júliusi keletkezésűnek ismer. A kézirat lezárásának augusztus 1 5 - 2 0 
körüli, a fenti adatokkal is alátámasztható dátumát, mint feljebb már kifej
tettük, véleményünk szerint a Visegrád táján c. vers keletkezésével kapcsolatos 
feltevés sem teheti vitássá. — Ugyanezt a cezúrát támasztják alá azoknak a 
verseknek az adatai is, amelyeket PETŐFI már nem a Versek 2.-be vett fel, ha
nem egy újabb kötet számára kezdett összeírni. Ez a kézirat fennmaradt; fel
tehetőleg szintén ,,Versek" volt a címe, de címlapja hiányzik; első lapján az 
,,1845 (Folytatás)" felirat olvasható, hasonlóan a Versek 2. kezdetéhez.24 Ebben 
a gyűjteményben, mely a költő 1845 végéig összeírt verseit tartalmazza, jelen
legi ismereteink szerint bizonyíthatóan 1845. júliusi vagy augusztusi keletke
zésű darab nincs (néhány vers jóval korábbi eredetéről a felvidéki helynevek 
árulkodnak); a füzet 2. darabja, A jó öreg kocsmáros, mely a Pesti Divatlap nov. 
13-i számában „September, 1845" keltezéssel jelent meg, e hónap elejéről való, 
mert a költő kb. 8-áig tartózkodott szüleinél, s legközelebb csak október elején 
utazott oda megint;25 a kéziratban később következő, az összes költeményekben 
Borjád keltezésű versek véleményünk szerint szeptember második feléből 
datálhatok.26 

6. Az 1845. augusztus elején sajtókésszé vált és szeptember első felében 
nyomdába került kézirat a külön kiadott A helység kalapácsa, János vitéz, ül. a 
Cipruslombok Etelke sírjáról c. ciklus kivételével a költő 1844 júliusa óta írt 
verseinek túlnyomó részét tartalmazta. Tudtunkkal mindössze egy tucat 
maradt ki. Az eperjesi Mi bűvösbájos hang . . . és az 1845. június végi pesti 

24 OSZK-Kézirattár, Fond Vll. 93. sz. (PETŐFI sajátkezű kézirata.) 
25 FERENCZI Zoltán: Petőfi életrajza c. i. m. I I .154, ül. 213, 217. 
26 FERENCZI szept. végi—okt. eleji datálásával szemben BARÓTI Lajos s újabban 

HATVÁNY Lajos (i. m. I. 771, 779) augusztus elejére teszi PETŐFI borjádi tartózkodását. 
A kérdést nem tekintjük véglegesen eldöntöttnek, de ez idő szerint, főként a borjádi ver
sek feltűnően kései megjelenéséből í t é lve^$ . K. emlékkönyvébe, S. Zs. kisasszony emlék
könyvébe: Pesti Divatlap 1845. nov. 20.; En magyar nemes vagyok: uo. nov. 27.; A költő s 
a szőlővessző: uo. dec. 25. stb.) inkább FERENCZI véleményét fogadjuk el. 
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Messze vándoroltam . . . mint a Cipruslombok-ciklus folytatása, ill. lezárása nem 
kerülhetett a kötetbe: e két darabot egyelőre az említett 1845. évi új kéziratos 
gyűjteménybe másolta be a költő, később pedig, összes költeményeiben, a 
Cipruslombok-cikhm anyagának végén helyezte el; néhány más felvidéki ver
sét is ebbe a kéziratba jegyezte be, s az Összes költeményekben adta ki: az eper
jesi Felsülés és az iglói Egy asszonyi állathoz című verseket talán MEDNYÁNSZKY 
Bertával való megismerkedése után törölte a Versek 2. kéziratából, — mint 
hirtelen fellobbanásainak emlékei válhattak ellenszenvessé a szemében; az 
1845. június 3-án a felvidéki Várgedén vagy Kisfaludon írt A. B. emlékköny
vébe21 címűt pedig azért hagyta ki, mert emlékverseit csak utóbb gyűjtötte 
össze s adta ki együtt a Pesti Divatlap 1845. nov. 20-i számában (majd az 
Összes költeményekben); az 1844. évi Szinészdalt feltehetőleg gyengének találta 
(nem is jelent meg többé a költő életében; az 1845. évre szóló Nemzeti Színházi 
Zsebkönyvben közölt másik két versét, a Levél egy színész barátomhoz és A tin
tásüveg címűt mind a Versek 2.-be, mind az Összes költeményekbe fölvette); az 
aug. 7-én a Pesti Divatlapban közölt A Honderühöz kihagyásában nyilván nem 
a költő haragja enyhülésének jelét kell látnunk, s azt sem, mintha belátta 
volna, hogy ez a nyers, alkalmi felhördülés kirína kötetéből; inkább arra gon
dolhatunk, hogy még ilyen formában sem akart a Honderűnek maradandó 
emléket állítani. A többi kihagyások többé-kevésbé politikai vonatkozásúak: a 
Pesti Divatlapban 1844 végén közölt Védegyleti dalt feltehetően VAHOT unszo
lására, kényszeredetten írta, s később már nem akart tudni róla; más darabo
kat a cenzúra miatt eleve mellőznie kellett: így a papokat gúnyoló s a köz
ízlést sértő Legendát, továbbá az V. Ferdinándhoz c. verset, amelyet a cenzorok 
minden bizonnyal felségsértőnek minősítettek volna (mindkét vers csak év
tizedekkel a költő halála után látott napvilágot); A királyok ellen, amelyet 
P E T Ő F I 1848 októberében tet t közzé, a költő lapalji jegyzete szerint 1844 óta 
hevert asztalfiókja mélyén („nem szükséges megmagyaráznom, miért"); lehet 
azonban, hogy ez későbbi költemény. Végül A magyar nemzet (Oh ne mondjá
tok nekem, hogy . . .) az egyetlen darab, amelyet tudtunkkal a cenzor húzott 
ki a kéziratból: ZILAHY Károly szerint RESETA azt mondta ezzel kapcsolatban 
PETŐFinek: ,,De már öcsém uram, engedjen meg, azt nem hagyom, hogy nem
zetemet gyalázza !"28 PETŐFI , aki állítólag kedvelte az öreg RESETÁt, ezt a tör
lést, úgy látszik, (kivételesen) elfogadta, mert a verset az Összes költeményekbe 
sem vette fel. Jóformán ez az egyetlen konkrétum, amit a Versek 2. cenzúrájá
ról tudunk; legfeljebb annyit tehetünk hozzá, hogy ugyanez a költemény a 
Pesti Divatlap 1845. febr. 13-i számában megjelent, a folyóirat cenzora tehát 
átengedte. (Ezzel szemben A külföld magyarjaihoz esete éppen fordított: ez a 
Versek 2.-ben napvilágot látott, holott korábban a Pesti Divatlap cenzora, mint 
KOLMÁR Józsefnek, P E T Ő F I segédszerkesztő-utódának a vers eredeti kéziratán 
olvasható sk. jegyzetéből tudjuk, a lapban való közlését megakadályozta.)29 

27 Ezt az emlékversét PETŐFI az Összes költeményekben ,,Várgedő"-ről keltezte; a fenn
maradt eredeti emléklapon azonban „Kisfalud, jan. 3. 1845" keltezés olvasható (OSZK 
— Kézirattár, Fol. Hung. 1028. sz.). Gortva-Kisfalud, Várgedével szomszédos Gömör 
megyei község A. B. (ADORJÁN Boldizsár) lakóhelye volt. 

28 L. ZILAHY Károly: Petőfi életrajza. Bp. 1864. 73. 
29 L. PETŐFI Sándor: összes költeményei. (Kritikai kiadás.) Bp. 1951. I. 396. — KOL

MÁR József Petőfi emlékezete c. versezetében is említi ezt az esetet (Pozsony 1880. 8.; vö. 
még HATVÁNY Lajos i. m. I. 806). 
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A kimaradt versek felsorolásának végén meg kell jegyeznünk, hogy a cím 
szerint feljegyzetteken kívül lehettek még a költőnek olyan, 1845 eleje és 
augusztus közepe közt keletkezett versei, amelyeket az utolsó szakasz anyagá
nak válogatása során kihagyott, s csak később az Összes költeményekben tet t 
közzé. De különösen az ekkori időszakban gyakori ,,Pest" és „Szalkszentmár-
t o n " keltezések esetében nagyon nehéz ezt kimutatni.30 

7. A fentiek szerint kiszemelt, ül. megrostált anyagot P E T Ő F I — az előző 
füzetében alkalmazott eljárást folytatva — az évek (1844, 1845) rendjében 
helyezte el. Egyetlen egy olyan versről tudunk, amelyet nem a valóságos kelet
kezési évének anyagába osztott be (még a legutóbbi kritikai kiadás szerkesztőit 
is megtévesztve ezzel): a kötet vége felé, a 171—172. lapon olvasható Liliom 
Peti ugyanis nem 1845. évi költemény: 1845. jan. 23-án „Néprománcz. (1844)" 
címmel jelent meg a Pesti Divatlapban. P E T Ő F I alighanem kényszerűségből 
helyezte az 1845. évi anyagba: amikor a kéziratnak ezeket az utolsó lapjait 
írta, talán már nem volt mód rá, hogy a kifelejtett költeményt a maga helyére, 
az 1844. évi ciklusba illessze. Ez pedig arra figyelmeztet, hogy a költő évmeg-
jelöléseit nem kell okvetlenül hitelesnek elfogadnunk. 

Arra a kérdésre, hogy P E T Ő F I az egyes évi ciklusokon belül milyen mértékben 
ragaszkodott az időrendhez, egyelőre csak óvatos, fenntartásos választ adha
tunk. Ennek megfogalmazásához annak a 19 darabból álló utolsó szakasznak a 
vizsgálatából indulunk ki, amelyet a költő a fentebb elmondottak szerint két
ségtelenül hazaérkezése után, 1845. június végétől július végéig alakított ki és 
másolt le. Ennek sorrendje, mint az összes költemények helynévadataiból meg
állapítható, korántsem pontosan kronologikus. P E T Ő F I vázlatos itineráriuma 
1845. ápr. 1-től július végéig ez volt: Pest—Eperjes—Lőcse—Késmárk—Igló— 
Rozsnyó—Rimaszombat—Losonc—Pest—Szalkszentmárton (Kunszentmik
lós)—Pest; az említett szakasz 19 versének keletkezési helyei pedig így követ
keznek egymásra: Eperjes, Eperjes, Losonc, Eperjes, Losonc, Késmárk, Döm-
söd, Igló, Szalkszentmárton, Hatvan, Pest, Pest, Igló, Eperjes, Pest, Pest, 
Pest, Kun-Szentmiklós, Szalk-Szentmárton. Igaz, hogy a szakasz élén álló két 
vers keletkezési helye Eperjes, tehát P E T Ő F I első úticélja volt, az utolsó dara
bok pedig július végiek—augusztusiak (bár már ezek sem a megállapítható 
keletkezési időpontok szigorú sorrendjében). E két határ között azonban az 
időrendtől való ismételt eltéréseket állapíthatunk meg, felvidéki, pesti stb. 
keltezésű versek szeszélyes keveredését látjuk. Valamilyen rendszert, követ
kezetes szerkesztési elvet bajos volna kihámozni e sorrendből (hasonló ered
ményre jutottunk a Versek 1. elrendezésével kapcsolatban is); mintha csak 
esetlegesen, véletlenszerűen alakult volna ki. Amikor például P E T Ő F I a Pesti 
Divatlap számára egy-egy Késmárkon, Dömsödön és Iglón szerzett dalából 
népdalciklust állított össze (megjelent 1845. aug. 28-án), ugyanezt minden vál
toztatás nélkül füzete kéziratába is felvette. (Kérdéses, hogy a ciklusformát 
ugyanakkor vagy később, a végső sajtó alá rendezés során szüntette-e meg.) — 
Ami most már a kötet első 4/5 részének elrendezését illeti: ez a 85 darab kizá
rólag pesti (1 budai) keltezésű, ill. keltezetlen (3 a 85-ből, ti. azok, amelyek ki
maradtak az összes költeményekhői, s így a költőtől származó keletkezési hely-

30 FEEENCZI Zoltán (Petőfi-Múzeum 1895. VII I . 1. sz. 4. és PETŐFi-életrajzában, I I . 
219) a Sorshúzás előtt e. verset is említi a Versek 2.-ből „kihagyott" darabok közt (megj.: 
Pesti Divatlap 1845. okt. 23.), pedig az feltehetőleg szeptember 2. felében, tehát már a 
kötet kéziratának lezárása után keletkezett. 
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adatuk nincs), tehát itt jóformán teljesen híjával vagyunk azoknak a fogódzók
nak, amelyeket, mint az imént láttuk, az összes költemények keltezési adatai 
kínálnak. Bízvást feltehetjük, hogy a költő a kötetnek ebben a részében sem 
tar tot ta magát pontosan az időrendhez, csakhogy ezt már sokkal nehezebb 
rábizonyítani. E tekintetben a folyamatban levő új kritikai kiadási munkála
toktól várhatunk számottevő eredményeket, a jelen keret ilyen aprólékos 
vizsgálódásokra nem alkalmas. Annyit azonban már most megjegyezhetünk, 
hogy FERENCZI Zoltán PETŐFi-életrajza számos, a kutatást máig is zavaró 
tévedésének volt forrása az, hogy a Versek 1. és a Versek 2. sorrendjét ahol 
csak tehette — időrendinek tekintette.31 

8. Az anyag elrendezésében a Versek 1.-hez képest feltűnő változás a népies 
ciklusok elmaradása. PETŐFI előző füzetébe négy Népdalok és egy Népromán
cok ciklust iktatott be, ezzel szemben a Versek 2.-ben csak két tárgyi, tehát nem 
műfaji jellegű ciklus van: a 6 darabból álló Szerelem gyötrelme, mely a költő 
máig sem tisztázott hátterű, 1844. évi fellángolásának emléke (e ciklusnak a 
Pesti Divatlap 1844. dec. 8-, ill. 1845. jan. 9-i számában közölt 3 darabját 
PETŐFI a kötetben 3 kiadatlannal egészítette ki), valamint a Tavasz, mely két 
eperjesi versét foglalja magában. Némi nyoma azonban mégis maradt annak, 
hogy — eleinte legalább — ezúttal is tervezett népdalciklust (a megfelelő 
kezdő és záró költemények kiválasztásán kívül alig is látjuk egyéb jelét vala
milyen komponáló szándéknak): az 1844. évi anyag vége felé, a Katona vagyok 
én . . . c. daltól az Esik, esik, esik . . .-ig — 1 idegen műfajú darabtól eltekint
ve — 7 népdalát látjuk egymás után (a, Pesti Divatlap, ill. az Életképek 1845. évi 
évfolyama, még a kötet megjelenése előtt, Népdalok címen, 3 csoportban kö
zölte őket); de a ciklusforma már elmaradt: az egyes darabok nem közös cím 
alatt és sorszám szerint, hanem kezdősoruk címével sorakoznak. Ezt a pusztán 
technikai jellegűnek tűnő változtatást (melyet a költő az összes költemények-
ben — mindenféle ciklus felbontásával — már következetesen végigvisz) azért 
tartjuk figyelemre méltónak, mert az fejeződik ki benne, hogy a népdalforma 
PETŐnnek természetes kifejezőeszközévé vált; a költő nem kíván többé kü
lönbséget tenni költői dal és népies műdal (műnépdal) között. (Aminthogy a 
kettő közti határ költészetében fokozatosan el is mosódik.) 

9. A Versek 2. anyaga összetételét és sorrendjét tekintve majdnem változat
lanul került át az Összes költeményekbe (azzal az egyetlen feltűnőbb eltéréssel, 
hogy PETŐFI a Cipruslombok-ciklust, keletkezési idejének megfelelően ide, az 
1845. évi anyag elejére illesztette be). Majdnem ugyanezt mondhatjuk el ma
gáról a szöveghagyományról is, amely a Versek 2. darabjainak zömében el
nyerte végleges, máig hitelesnek ismert formáját: ha összevetjük a kötet szö
vegeit egyfelől a korábbi (folyóirat-, zsebkönyv-) közlésekkel, másfelől az 
Összes költemények szövegeivel, meggyőződhetünk róla, hogy a költő a Versek 2. 
sajtó alá rendezése során még gyakran javítgatott költeményein (törlések, hoz-
zátoldások is előfordulnak), a kötet megjelenése után azonban már alig-alig 
nyúlt hozzájuk. Mint alább látni fogjuk, a Versek 2. anyagának körülbelül 
egyharmada i t t jelent meg először, tehát ezek esetében korábbi szöveggel való 
összevetésre nincs lehetőségünk; egy további harmadrész pedig — az apróbb, 

31 FERENCZI Zoltán a Versek 2.-ről írt, feljebb a 21. sz. jegyzetben idézett cikkében 
(Petőfi-Múzeum 1895) főként a kötet sorrendi problémáit boncolgatja, és rámutat az 
időrendtől való gyakori eltérésekre; de az itt levont tanulságokat PETŐFi-életrajzában 
nem alkalmazta elég következetesen. 
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nyomdai eredetűnek is vehető eltérésektől eltekintve — lényegében a folyó
iratközléssel azonos szövegű; a fennmaradó mintegy 30 költemény szöveg
kritikai vizsgálata azonban PETŐFI költői műhelyének érdekes apró titkaira 
világít rá. Általában kicsi, elszórt, de mindig indokolt korrekciókról van szó. 
Nagyobb beavatkozásra csak három esetben került sor: PETŐFI a Tompa Mi
hályhoz c. vers első közléséből (Életképek 1844. szept. 11.) elhagyott egy való
ban gyönge, lapos strófát, a Téli világot viszont (először megj.: Pesti Divatlap 
1845. márc. 6.) megtoldotta egy versszakkal (a katonáról szólóval: „Jár nagy 
léptekkel föl s alá A katona az őrhelyen" stb.). A harmadik eset bonyolultabb. 
A Pesti Divatlap 1845. okt. 16-i számában közzétett Visegrád táján című (fel
jebb ismételten említett) vers 3 strófás szövegéből a Versek 2.-ben az alábbi 
első strófa elmaradt: 

Ki mondja meg: Visegrád táján 
A déli napfény 
ÍSTem a nagy Mátyás hősi szelleme ? 

A költemény tudvalevőleg a Versek 2.-ben jelent meg utoljára (de már cson
kán); az összes költeményekhői teljes egészében kimaradt. Kétségtelennek tart
juk, hogy a két mozzanat: ti. a rövidítés, majd a végleges törlés, összefüggött 
egymással, tehát hogy a költő végül is azért mondott le erről a verséről, mert 
az 1. versszak elhagyásával annak eredeti, zárt szerkezete felbomlott: a ,,déli 
napfény" — „bágyadt alkony" — ,,vad, sötét é j " szimbolikus jelentésű hár
masságából nem lehetett az elsőt az egész költemény sérelme nélkül elhagyni. 
Hogy a költő miért próbálkozott előbb mégis ezzel a megoldással, s hagyta el 
végül az egész verset, azt egyre erősödő királyellenességével magyarázzák.32 

(Másfél év múlva, 1847. febr. 23-án ezt írja majd AitAisrYnak: ,,Csak királyt ne 
végy hősödnek, még Mátyást se. Ez is király volt, s egyik kutya, másik eb.") 
Ilyenformán ez az adat éppen annak bizonyítékául fogható fel, amit feljebb 
más meggondolások alapján állítottunk, ti. hogy a Visegrád táján a költő 1845. 
évi termésének korai darabjai közül való: 1844/1845 fordulója táján még írha
tot t így PETŐFI , Mátyás „hősi szellemét" szembesítve az idegen házból való 
I. KÁROLY zsarnoki uralmával. De akkor is homályos marad, hogy miért te t te 
közzé 1845. okt. 16-án — más kettővel együtt — éppen ezt a versét a Pesti 
DivatlapbouTi csonkítatlanul, alig két héttel a Versek 2. megjelenése előtt? 
Füzete íveit ekkor már bizonyosan nyomták (a szóban forgó vers, mint emlí
tettük, nem is a gyűjtemény utolsó, hanem 6. ívében van), a törlést e dátumo-
követően már nem végezhette el. Csak arra gondolhatunk, hogy a Pesti Divatt 
lapnak még jóval előbb adta oda ekkor közölt — legalább is hónapokkal ko
rábbi — verseit (a Visegrád tájánnsl együtt még a Hír és a Fresco-ritomell 
címűt), tehát olyan időpontban (valamikor az év első felében), amikor a Viseg
rád tájánban még semmi kivetnivalót nem talált. Erre enged következtetni 
az a kisebb eltérés is, amelyre az ugyanekkor közölt Fresco-ritomell szövegében 
bukkanunk. Az elég szokatlan „megkukkantottalak" kifejezést P E T Ő F I a. 
Versek 2.-ben a köznyelvibb ,,megpillantottalak"-ra javította. Eszerint ez a 
vers is még a Versek 2. sajtókész kéziratának lezárása előtt, tehát legkésőbb 
augusztus első felében kerülhetett a Pesti Divatlap szerkesztőségébe, különben 
P E T Ő F I már a javított változatot adta volna oda. 

32 L. újabban MEZŐSI Károly: Petőfi „Visegrád táján" c. verséhez. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum Évkönyve 1967 —1968. VII. 109-116. 
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Az egyik, pár szónyi eltérés cenzori vagy szerkesztői beavatkozást sejtet, 
mely az után az ilyen kérdésekben különösen makacs P E T Ő F I a Versek 2.-ben 
visszatért az eredeti szöveghez. A Piroslik már a fákon a levél. . . c. népdal 
először közölt szövege szerint (Pesti Divatlap 1845. aug. 28.) a pásztor, ,,Ha 
kifogy a kulacs bor s tele tál" , 

Lágy párnás ágyban fekszik, benne hál. 

A Versek 2.-ben azonban e sor helyett a következőt találjuk: 

Lágy párnán felesége vele hál. 

Nyilvánvaló, hogy ez volt az eredeti fogalmazás, s ehhez ragaszkodott a költő 
azután is, hogy a Pesti Divatlap szerkesztője (vagy cenzora) — a korízlés mér
téke szerint is túlzott prüdériával — a szöveg módosítására bírta; hiszen az 
„ágyban fekszik, benne hál" PETŐFinél szokatlan henye szószaporítás; egyéb
ként pedig ez a fogalmazás idilli boldogságának valóban lényeges feltételétől 
fosztja meg a pásztort. 

Egyes változtatások a költőnek azt a törekvését tükrözik, hogy egy-egy 
költeményének alkalmi, egyedi vonatkozásait elhalványítsa; nyilván ezzel 
függ össze Az erdei lak eredeti lapalji jegyzetének (1. Pesti Divatlap 1845. júl. 
17.) elhagyása, ill. a ,,(Költői verseny Kerényi és Tompával.)" alcímmel helyet
tesítése; a Szerelem gyötrelme ciklus alcímének („Egy szőke hölgyhöz", uo. 
1844. dec. 8., 1845. jan. 9.) elmaradása; szintúgy A természet vadvirága alcímé
nek (,,Dardanus-féle kritikusaimhoz", uo. 1844. dec. 29.) mellőzése, s az is, 
hogy a Felelet Tompa Miskának címet (Életképek 1844. szept. 11.) a kevésbé 
közvetlen Tompa Mihályhoz váltja fel stb. 

A Versek 2. szövegében az előző közlésekhez képest kimutatható kisebb 
javítások többsége egy-egy szó, kifejezés pontosabbra, színesebbre, eredetibbre 
cseréléséből áll: pl. Pesti Divatlap 1845. febr. 22., Pál mester: Pál mester ilyen
formán gondolkodott (minden versszak ezzel a sorral kezdődik), Versek 2.: 
. . . okoskodott (végig így); uo. 1844. dec. 15., Csokonai: Hol a pokolba lehet — 
Versek 2.: Hol a pokolba marad; Pesti Divatlap 1845. márc. 30., A csavargó: 
Benézek Debrecenbe — Versek 2.: Betérek . . . ; Pesti Divatlap 1845. ápr. 3., 
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz: Föl, cimboranép, vigalomra ! — - Versek 2. : 
Föl, cimboraság, . . . ; Pesti Divatlap 1845. máj. 8., A régi jó Ovadányi: Fo
gyasztják a tollat — Versek 2.: . . . a t intát ; Pesti Divatlap 1844. dec. 8., Volnék 
bár . . . : holdvilágos éjeken — Versek 2.: hallgató éjféleken; Pesti Divatlap 
1845. júl. 3., Költő lenni vagy nem lenni: kiontott . . . (vér) — Versek 2.: ki
szívott . . . stb. — Más apró korrekciók szemmelláthatóan a régies vagy dia
lektikus sajátságokat küszöbölik ki, pl. a „ tenta" a Versek 2.-ben mindenütt 
„ t in ta" (A tintás üveg, Éjszakáim stb.), a „pajtásim" alak helyébe „pajtá
saim" lép (Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz) ; ide tartozik a feljebb említett 
„megkukkantottalak" — „megpillantottalak" módosítás is stb. 

10. A kötet várható megjelenéséről legelőször a Pesti Divatlap okt. 23-i 
száma tudósít, a „novemberi vásárra" terminussal. A füzet valóban ekkor, a 
nov. 1—15. közötti őszi vásár idején, éppen egy évvel a Versek 1. megjelenése 
után került ki BEIMEL nyomdájából. Bibliográfiai adatai: P E T Ő F I Sándor: 
Versek. 1844—1845. A borítófedélen: P E T Ő F I versei. Második kötet. Ára 1 ft 
12 kr pp. Pest 1845. BEIMEL József betűi. 12, 188 (4) p. — A megjelenést jelző 
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legkorábbi adat a Pesti Hirlap nov. 11-i számának könyvkereskedői hirdetése, 
ezzel — a Szerelem gyöngyei hirdetésének kíséretében közölt — szöveggel: 
,,VERSEK. í r t a Petőfy[ !] Sándor. Ára csinos borítékba fűzve 1 ft 12 kr. e. p . " 
[ = ezüst pénzben]. (A füzet tehát, akárcsak annakidején a Versek 1., csak 
előfizetés esetén került 1 pftba, a könyvkereskedői forgalomban 20%-os fel
árral árusították.) A fentiek szerint a Versek 2. nov. 10-én vagy 1—2 nappal 
előbb jelent meg. A Pesti Divatlap nov. 13-án adta ezt tudtul azzal, hogy az 
előfizetett példányok a szerkesztőségben átvehetők. Közölte a hírt a Jelenkor 
(nov. 16.), Honderű (dec. 2.), Nemzeti Újság (dec. 2.) és Pesti Hirlap (dec. 5.) 
is; a Nemzeti Újság néhány hízelgő sor kíséretében, melyek szerint „nem ajánl
ják" a költő verseit, ,,miután azok magokat nem csak ajánlják, de bámulatos 
népszerűségüknél fogva erővel is megvétetik a költészet-kedvelőkkel és nem 
kedvelőkkel"; a Pesti Hirlap újdonság-írója pedig megjegyezte, hogy a füzet 
tartalma ,,azokon kívül, mellyek a P . Divatlapból ismeretesek, a szerzőnek 
több még ki nem adott költeményei". 

E kérdésnél meg kell állnunk egy pillanatra. • A kötet darabjai közül leg
korábban, 1844. aug. 1. hetében a Színházban, legutoljára, 1845. okt. 30-án a 
Képzetem című jelent meg folyóiratban. E terminusok között, az említett ver
seket is beleértve, a kötet 70 darabja látott a megjelenés előtt napvilágot (61-et 
közölt a Pesti Divatlap, 7-et az Életképek és 2-t a Nemzeti Színház 1845. évi 
zsebkönyve) ; tehát 34 vers, a 104 darabból álló gyűjtemény egyharmada volt 
kiadatlan.33 Ez rosszabb arány, mint a Versek l.-é, amelynek 109 darabjából 
csak 54 jelent meg előbb; de ha meggondoljuk, hogy a költő 1845-ben két ön
álló ciklust is megjelentetett, s ezekből előzőleg csak mutatványokat közölt, 
akkor azon kell csodálkoznunk, hogy versei második gyűjteményébe még min
dig ennyi új darabot tudott adni. Ezeknek a száma a kézirat lezárása idején, 
augusztus közepe táján jóval magasabb volt, de P E T Ő F I a Pesti Divatlapot még 
ezután is, október végéig részben a Versek 2. anyagából lát ta el költeményekkel 
(aug. 21.: Orbán, Bősz verseimről, aug. 28.: Van a nagy alföldön csárda sok . . . , 
Piroslik már a fákon a levél . . . , Paripámnak az ő színe fakó . . . , szept. 4.: 
Két testvér, okt. 16.: Visegrád táján, Hír, Fresco-ritornell, okt. 30.: Képzetem, 
összesen 10 darab). 

A Versek 2. kelendőségéről, anyagi mérlegéről úgyszólván semmit sem tu
dunk. B E C K Károly osztrák költő emlékiratai szerint, amelyeket egykorú fel
jegyzései alapján később készített és 1864-ben adott ki, P E T Ő F I 1846 tavaszán, 
egyik beszélgetésük alkalmával állítólag többek közt ezt mondta neki: ,, . . .köl
teményeimet mindenütt leírják, dalolják is, — és hány példány fogyott el 
belőlük? Alig háromszáz !"34 Ha B E C K valóban ezt a számot hallotta a költő
től, akkor az csak a Versek 2.-re vonatkozhatott, hiszen az első füzetből lega
lább kétszerennyi kelt el. 300 példány árából azonban, mint láttuk, jóformán 
csak a nyomtatás költségei teltek ki. De ez az adat, mint BECK egész emléke
zése, kétes hitelű. Mégis abból, hogy P E T Ő F I füzetei sorát nem folytatta, s 
Összes költeményeit már nem a saját kiadásában jelentette meg, hanem eladta 

33 FERENCZI Zoltánnak a Versek 2. kiadatlan darabjaira vonatkozó számadatai (i. m. 
I I . 218) összeadási stb. hibák miatt félrevezetők; ENDRŐDI Sándor is (i. m. 156) kihagyja 
felsorolásából a Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe c , legelőször a Versek 2.-ben megjelent 
költeményt. 

34 L. BECK Károly: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra. [1864.] Magyar fordítását újra 
közölte HATVÁNY Lajos i. m. I. 840. 
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EMICH Gusztávnak, mindenesetre arra lehet következtetni, hogy a Versek 2. 
kiadása anyagilag nem váltotta be a költő hozzá fűzött reményeit. 

A kötet erkölcsi mérlege azonban kétségtelenül kedvező volt: bár az egykorú 
olvasók körében aratott sikeréről nincsenek közvetlen adataink, ennek hatását 
is kell látnunk abban, hogy a CsÁszÁR-féle, ledorongoló szándékú kritika el
némult (a Honderű — s főképp Z E R F F I Gusztáv — későbbi támadásain kívül 
nem is jutot t igazán szóhoz többé) ; igaz — az olvasóközönség más és más réte
geinek megnyerésével — hozzájárultak ehhez a Cipruslombok és a Szerelem 
gyöngyei kötetei is. A. Versek 2. két egykorú bírálata meggyőzően jelzi a költő 
általános megítélésében bekövetkezett kedvező változást. Az egyik recenzió 
szerzője, DOBROSSY István (Szeverin álnéven) tudtunkkal a PETŐFi-irodalom-
ban először utal a költő világirodalmi rangjára (,,Petőfi az egész világ költőinek 
sorában kitünőleg jeles", Pesti Divatlap 1845. ápr. 2.); a másik bírálatot pedig 
szemmelláthatóan éppen P E T Ő F I rehabilitálásának szándéka hívta életre: 
FRANKENBURG Adolf, az Életképek szerkesztője, aki feltehetően hamar be
látta, hogy CSÁSZÁR támadásának közlésével mennyire elvetette a sulykot, 
már az 1846. évf. első, jan. 3-i számában jelzi, hogy előkészületben van P E T Ő F I 
verseinek lapjában közlendő részletes bírálata. Ezt az Irodalmi Őr márc. 14-i 
száma közölte ,,12." jellel, amely mögött a legújabb, elgondolkoztató feltevés 
nyomán E R D É L Y I Jánost gyanítjuk.35 A szerző eleve értésünkre adja, hogy nem 
ért egyet PETŐFI ,,előbbi bírálójával", majd a Szerelem Gyöngyei és a Versek 2. 
ismertetése címén színvonalasan ízekre szedi CSÁSZÁR vádjait; ha tán nem is 
jutot t el minden ponton a költő teljes megértéséig, kétségkívül jóleső elégtételt 
szolgáltatott neki. Bírálatát azzal zárta, hogy „hálával tet te le a kezéből e 
köteteket a költő iránt, ki neki annyi kedves élvezetet nyújtott" , s azt az óha
ját fejezte ki, hogy a szerző ,,még minél több teremtménnyel [ = alkotással] 
örvendeztesse a magyar nemzetet s annak nagy tömegét, a népet". Tudjuk, 
hogy a költőt CSÁSZÁR bírálata annakidején mennyire elkeserítette, s ezt a 
megrázkódtatást tépelődő, kétségbeesett „Felhők-korszakának" eredői közt 
tartjuk számon. Joggal tehetjük fel tehát, hogy ez a meggyőző érveléssel meg
alapozott meleg elismerés egyike volt azoknak a jótékony mozzanatoknak, 
amelyek PETŐFI mély lelki-világnézeti-művészi válsága leküzdéséhez hozzá
járultak, s költészetének a „szalkszentmártoni—dömsödi tavasz"-szal kezdődő, 
gazdag termést hozó új fejlődési szakaszát előkészítették. 

35 L. ERDÉLYI Hona: Ki volt a „12"-es bíráló? Irodalomtörténet 1972. 2. sz. 367—382. 


