gaztettek gaztette ellen: „nehogy, ki szülőjét rúgná vitéz lehessen". Felszólalások,
tiltakozások a kor ellen, ha az anyákat a „baj-szövevények, jaj-vetemények" közül
nem szabadítja ki.
Anyaversek: költők énekelnek a „termő ékes ág"-ról, az édesanyáról. Anyaversek: költők, költőnők énekelnek gyermekükről, a legkedvesebb virágról — s a
teljes életről énekel mindegyik. A szavakat tanuló, a gőgicsélő picinyek riadalmával
•és örömével: vajon jó-e a szó, tiszta csengésű és igaz-e, mellyel a másikat, az
•édesanyát, a gyermeket köszönti. Vajon nem szegény-e a nyelv köszönni, hálát adni,
emlékezni. Vajon nem szegény-e a megnevezésben, vagy jobb volna cinkévé válni,
szellővé lenni, csillaggá változni, s úgy is kiállni a hűség próbáját. Az élet próbáját.
Mert aki édesanyjára gondol, az gyermekkorára, szülőföldjére, felnevelő hazájára is
gondol, vállalásairól, nagy álmairól, szent akaratáról gondolkodik. Az anyakép mozaikkockáiba a szülők és az elhagyott föld mellett beleégeti a becsület és a helytállás pecsétjét is. Bele a jelet: az ágét vagy a keresztét. Vagy mindkettőét, hisz a
gyermek „ágadból a kereszted" lett, súlyos, édes teher, de virágzó ág is, hogy a
szeretet és a hála fényes koszorúját fonhassa anyja homlokára, hogy legyen szülője
ékesítője.
Anyaversek: pelenkákat, a hit, a szeretet és bizakodás „kis fehér zászlóit" lengeti a szél; „hasas tehénke": áldott állapotú fiatalasszony ballag az úton; groteszk
altatódalt donognak a megnyúzott, majd meggyújtott apáról — s lehetne még
inkább groteszk a hasonlat, a hang, a teremtést, a „termő ékes ág"-at dicsérné
mégis, zsoltárosan vagy ditirambusban, ódában vagy egyszerű dalban. S mindenek
által a békét, barátságot, szeretetet és egyenlőséget. A fennmaradást, a megmaradást, a folytonosságot.
Az alkalom, az idő sürgette a Termő ékes ág világrajöttét, hogy hívjon segítségül száz magyar költőt, hívja az Ómagyar Mária-siralmat és a népköltészet nem
•egy remekét, felszólalni napjaink szaporodási-népesedési vitájában, Felszólalni, s
hirdetni az élet gyönyörűségét.
MÁRKUS BÉLA

Csanádi Imre Petőfi-könyve
Olykor kísért a gondolat, hogy még mindig ránkolvashatja: „Borzasztó vasárnapi nép vagyunk! nekünk mindig ünnep kell, és ha egyszer nem lesz emberünk,
akit megünnepeljünk, majd a holdvilágnak viszünk fáklyás z e n é t . . . " Nagy szerencse, hogy a könyvkiadók nem számító bazáros módjára kapcsolódtak be Petőfi
ünnepléséhe. Nincsenek giccses QiszaiDumoK, megtizetnetetien, ám valójában érték-"
telen részkiadványok, de megjelent az összes költemények
jelentős állami támogatással, s még néhány igen fontos kiadvány. Ez méltó az Ö ünnepléséhez: áruljuk
erősen költeményeit, adjuk minél több kézbe, többet teszünk véle, mintha minden
tanyaközpontban külön rendezünk esteket egy ismeretlen bálvány tiszteletére.
A jó kiadványok közül is kiemelkedik a Vers és próza című Csanádi Imre válogatta kötet, amelynek egyetlen hibája, hogy nem jelent meg egy egészen olcsó,
nagy példányszámú változatban is. „Időrendi válogatás a teljes életműből" —
mondja a könyv alcíme, amitől a Petőfi-életműben kicsit is járatos olvasó ijedten
kaphatja föl a fejét: lehetséges? Közepes vastagságú könyvbe beszorítani a legfontosabb verseket, a prózai munkák közül a jellemzőbb részleteket, Úti leveleket, s a
magánlevelezésből azt, ami az élet és a mű szempontjából fontos — ilyen pedig
hál' istennek elég sok van —, úgyszólván elképzelhetetlennek látszik. Csonkítást,
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hamisítást, kudarcot várna az ember efféle vállalkozástól, bármily okos szerkesztő,
bizottság asszisztálna is a válogatás-nyesés kényes műtéténél. Végigolvasva Csanádi
Imre Petőfi-könyvét (mert így kell neveznünk, noha ő maga csupán néhány oldalas
utószót írt a közel negyveníves kötetbe), megértve a szándékot, s meghatottan tűnődve a példás megvalósításon, azt kell mondanunk: mégis lehetséges, de csak, így,
lehetséges. Egy emberre bízni a kincstár kulcsát, olyan emberre, aki — lévén m a g a
is a szó ötvöse, ékszerésze — bizonyosan értékes mustrát állít ki.
Nem arról van szó pedig, hogy a válogató egyetlen szempont — saját ízlése,
érzelmei, kénye-kedve — szerint rostál. Csanádi Imre láthatóan igen jártas az életműben, a Petőfi-filológiában, hozzá még gyakorló szerkesztő (mindamellett, hogy
elsősorban költő), tudatosan, a kitűzött cél iránya szerint válogat: a megismételhetetlen, a rendkívüli ember és költő drámáját ollózza össze az életműből — m e s t e rien. Dráma zajlik az olvasó szeme előtt valóban. S hites forrásból — magától a
főhőstől — valók az adatok, vallomások, indulatok. Szegény csavargót, néhány barátjától, pajtásától is elfeledett, cseppet sem büszke sárga pitykés közlegényt ismerünk meg az első lapokon. Fájdalmas itt önmagában ez a határszélről küldött,
fagyosan kopogó prózai üzenet. Így magára hagyottan, pőrén, minden jegyzet és.
magyarázat nélkül, vérző sebeit is fölmutatva árulja el ez a gyenge kis segélykiáltás, hogy akár utolsó üzenet is lehetett volna. (Szerencsére nem az lett — f á j dalom viszont, hogy a nálánál több hitet-reményt sugárzó, Júliának írott levél azzá
lett.) Az ő szavai, sorai vezetik a drámát az első győzelmek, majd a nagy konfliktusok felé. Tőle tudjuk, hogyan áll rongyos kis vándorszínészként a költőfejedelem
elé, s hogyan lesz később kis híján ellensége Vörösmartynak. De vele sodródunk a
rettenetes végkifejlet felé is, így hát mindenféle magyarázatnál pontosabban érezzük az igazságot: nem meghalni, hanem verekedni és győzni igyekezett abba a t ü n dérkertbe, ahol fészket is akart keresni kis családja számára. A kötet nem a Szörnyű idő mezőberényi magányban született villózó moziképeivel zárul, hanem a nevezetes levéllel, amelynek utolsó sorai a legfőbb bizonyítékok, mert kizárólag a
folytatandó életre figyelnek: „Szopik-e még a fiam? Válasszátok el minél .elébb, s
tanítsd beszélni, hogy meglepjen . . . "
Tudtuk mindezt, ismertük a leveleket más kiadásokból. így, a versekkel és más.
szemelvényekkel váltakozva, s egy dráma fonalán összefogózva mégis ú j feszültséget
teremnek. Méltatlan lenne a vállalkozáshoz az efféle minősítés: kiváló ötlet, érdekes
kísérlet. Mindez igaz ugyan, de nem elégséges. Csanádi Imre munkája nem „érdekes
kísérlet", hanem megrázó-megdöbbentő — úgyszólván eredeti — mű.
Az első felületes lapozgatás után még azt hinné az ember, hogy — különös
módon — a költő-szerkesztő éppen a versekkel került bajba. Hiszen mennyi-mennyi
hiány! Igen. Ám figyelmesebb tanulmányozás után kiderül, hogy mindez nem véletlen. Okkal maradtak ki a fakulásig koptatott népdalok (Fürdik a holdvilág,
Alku,
A virágnak megtiltani...,
Fa leszek, na ... SttT)7 "de—ugyanígy azok a szerelmes é s
politikai versek, amelyek a sok magoltatás-szavalás miatt ugyancsak fölöslegesen
foglalták volna a helyet más (kevésbé közismert, ám ugyancsak fontos és jó) m ű v e k
rovására. Ezért nem található a könyvben pl. A magyar nemes, Dalaim, Sors, nyiss
nekem tért, Itt a nyilam! mibe lőjjem?, Csatadal, Szeretlek kedvesem című költemények, amelyek pedig egy-egy szokványválogatásban mindig elmaradhatatlanok.
De — és ebben föltétlen egyet kell értenünk Csanádi Imrével — a Petőfi-méretű é s
-jelentőségű életmű esetében a válogatás az összkiadások mellé készül. Döntései
tehát formailag is igazolhatók.
Az évforduló legfőbb haszna, hogy figyelmünket az ünnepeltre fordítja. E közelebbi ismerkedésben az átlagolvasó is „szakértővé" lesz, érdekes adalék számára is,
hogy ebben a kötetben a sokat emlegetett A királyok ellen című vers nem az
1844-es, hanem az 1846-os termésben szerepel, annak is a vége felé, úgy augusztus
„táján. Áthelyezése "vitathatatlanul helyes. Fekete Sándor egyértelműen bizonyítja,
hogy a költemény nem íródhatott 1844-ben, csak később, de legvalószínűbben 184&
májusa és 1847 márciusa között. Ha a közelben levő verseket nézzük csupán (s ezt
a laikus olvasó is megteheti), valóban könnyebb elképzelni ezt a minden szempont.110

ból érett verset A nép, a Véres napokról álmodom, az Egy gondolat bánt engemet
közelében, mint a Lant és kard és a Rabhazának fia között. Ha nem akarjuk elfogadni, hogy Petőfi könnyen megengedhető bocsánatos túlzásként jegyezte meg:
„ . . . m é g 1844-ben í r t a m . . . " , akkor a sajtóhiba valószínűségét kell valódi tévedésként elfogadnunk, s akkor Csanádi Imre besorolása közel járhat az igazsághoz.
(Mindez pedig nem céltalan filológiai okoskodás, mert Petőfi egész politikai fejlődése szempontjából fontos a vers elhelyezése. Éppen a jakobinus ^zmáir irrwoípVihi
megismerését jelzi, ez pedig — tudjuk — 1946—47 eredménye volt.)
Végül még egy — látszatra ugyancsak lényegtelen — bátor „újítás" Csanádi
Imrétől, ámbár ez követendő példa lehetne: a helyesírásban az átírás szükséges és
megengedhető mértékének megtalálása. Megfigyelhető, hogy ő — szemben a többi
kiadás gyakorlatával — eredeti formájában hagyja a melly, illy alakokat, tehát a
hosszú mássalhangzókat, másutt viszont éppen fordítva: röviden a rosz-at. Nem különcködésből teszi ezt. Az utószóban megmagyarázza, s ennek alapján magunk is
ellenőrizhetjük, hogy mindennek jelentősége van. És nem elsősorban a szöveghűség
miatt. A költő Csanádi Imre fölfedezi, hogy Petőfi ezeket a mássalhangzókat (az
1850-es években elterjedő írásreform előtt vagyunk!) a maguk valóságában kezelte,
vagyis az illy,_ melly nála hosszú szótag. A vers ritmusa, muzsikája döccen tehát,
ha á t í r j u k a mai helyesírás szerint.
Csanádi Imre néhány szubjektív mondattal fejezi be az Utószót, amelyből megtudjuk: régi vágya volt egy ilyen válogatás összeállítása, köszöni a Magvető Kiadónak, hogy lehetővé tette valóra váltását. Ugyanezt mondhatjuk mi az olvasó nevében, s még annyit: bárha minden ilyen egyéni vágy megvalósulhatna, amely —
íme — sokak örömévé lehet,
S legvégül engedtessék meg e sorok írójának is egy szubjektív megjegyzés:
1955-ben diákzsebből összecsörgetett tizenöt forintokon vettem meg Petőfi összes
költeményeit, amely akkor (90 ezer péftlalíjfoaíhT^uiy&ncsak Csanádi Imre szerkesztésében jelent meg. Annak a papírja nem formál tölgyfalevelet, ha lámpa elé tartjuk, betűi sem díszesek, a kötése is szegényes. Nekem mégis az a
Petőfi-kötet.
Ebben tartalomjegyzék nélkül találom föl a verseket, s előre tudom, hogy a lap
tetején, közepén indul-e a cím egyszerű dőlt betűs sora. A köszönet mellett hírt is
küldök tehát a költő-szerkesztőnek: régi munkája sok helyütt azt a szerepet tölti
be, amelyet az ő szülői házában egykor a Kardos Albert-féle kiadás játszott. Könnyű
megjósolni: ilyen imakönyvvé lesz az ú j kötet is.
ANNUS JÓZSEF

