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Hamvas Levente Péter

Petőfi sírja Szebenben? 

Perújrafelvételi javaslat egy régi ügy kapcsán

Hajdanán a bölcsészkar régi épületében, a III. emeleti 47-es szobában egy-egy 
szeminárium után néha színes társaság verődött össze Bóta László tanár úr ciga-
rettáinak sűrű füstje alatt. Gyakori vendég volt a szomszédból Szentmártoni Sza-
bó Géza, aki mindig hozott valami érdekességet legújabb kutatásaiból. Emlék-
szem, valamikor az ezredforduló táján a Petőfi születése körüli rejtély tartotta 
lázban – annak lehetősége, hogy a költőt esetleg örökbe fogadták, ami a barguzini 
lelet genetikai azonosíthatóságát kérdőjelezné meg. Én ez idő tájt szintén sokat 
foglalkoztam Petőfivel, engem azonban halálának máig tisztázatlan körülményei 
érdekeltek, noha nem tápláltam amatőr régészi ambíciókat. Arra voltam kíváncsi, 
hogy vajon irodalomtörténeti szempontból lehet-e valami újat mondani e téren. 
Mindenekelőtt az Arany-életmű alakulástörténete szempontjából nyerhet jelentő-
séget a kérdés. Közismert, hogy Arany János 1849 végétől számos utalást tett az 
elveszített barátra, a nagykőrösi balladák némelyike pedig egyenesen szuggerálja 
a párhuzamot a szabadságharc eseményeivel. Kizárt, hogy Petőfi eltűnésére vo-
natkozóan Arany ne próbált volna meg minden lehetséges információt összegyűj-
teni a szóba jöhető szem- és fültanúktól. De vajon mit tudhatott meg, illetve 
mikor és kitől juthatott hozzá konkrét információkhoz? Továbbá ezeknek milyen 
nyoma van a szabadságharcot követően született versekben?

A mostani jeles alkalom kiváló ürügyet szolgáltat, hogy ismét elővegyük e 
kérdést, éspedig az egykori tanszéki beszélgetések légkörét megidézve, amolyan 
maigret-i töprengésre invitálva az olvasót. Nem bizonyítani, hanem – miként az 
alcím sugallja, perújrafelvételi javaslatot téve – az ismert mozaikdarabokat újra-
rakni, egy lehetséges forgatókönyvet felállítani igyekszem.

Induljunk ki abból: teljes bizonyossággal állíthatjuk-e, hogy Petőfi elesett a 
segesvári csatatéren, és ott is van eltemetve?

amikor Pákh albert a Vasárnapi Újság 1860. október 14-i számában megindí-
totta a költő sírhelyére vonatkozó kutatásokat,1 a bécsi titkosrendőrség aktái közt 
már több mint hat éve lapult egy igen fontos jelentés. Jóval azelőtt, hogy Pákh 
patetikus hangon ígéretet tett Petőfi sírjának keresésére, az osztrák rendőri szer-
vek széles körű nyomozást indítottak Petőfi halála ügyében, egy londoni ügynök 

1 Dienes andrás, Petőfi a szabadságharcban, Bp., Akadémiai, 1958, 291. Pákh ekkor tette közzé 
Lengyel József székelykeresztúri orvos levelét is, amelyre alapozva később Dienes András re-
konstruálta Petőfi utolsó óráit.
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információja nyomán.2 Mivel Szendrey Júlia második házasságáról a jelentéstevő 
azt írta, hogy az csupán félrevezetés, elterelendő a hatóság figyelmét a Pest me-
gyében bujkáló Petőfiről, a rendőrség viszonylag könnyen eljutott a koronatanú-
hoz a Szendrey Júliát és Horváth Árpádot eskető pap, Szántófy Antal lipótvárosi 
plébános nyomán.3 Szendrey Júlia ugyanis házassága előtt írásbeli nyilatkozatot 
tett, melyben azt állította, hogy 1849 végén személyesen kereste fel azt az embert, 
aki saját szemével látta Petőfi holttestét: „a valószínűség ottani elvesztét bizonyít-
ja, mit még hitelesebbé tesz udvarhelyszéki katonai parancsnok B. Hayte azon 
állítása, mely szerint ő a csata lefolyása után a csatatért följárván, a halottak között 
talált egy holttestet, mit öltönyei és alakja leírásából biztosan lehet férjem, Petőfi 
sándoréénak elismerni.”4 A magyarországi kormányzóság rendőrhatóságának ve-
zetője, Parrot altábornagy a megnevezettet jelentéstevésre szólította fel.5 Idézzük 
báró von der Heydte 1854. január 12-én Lugoson kelt nyilatkozatát:

Báró von der Heydte ezredes.
A magas cs. kir. Katonai és Polgári Kormányzóság Elnökségének Budán.

Rögtön, miután a felkelősereg maradványai július 31-én, a segesvári ütközetben 
lefolyt lovasrohamot követően menekülésül Héjjasfalva felé fordultak, kozákrajok 
keltek át Fehéregyházánál és fölötte a Küküllőn, és így nagyon sok menekülőnek 
elvágták az útját, akiket mindjárt le is kaszaboltak.

én az országúton lovagolva siettem, hogy utolérjem a kozákokat, mikor szo-
rosan a Fehéregyháza és Héjjasfalva közötti szökőkútnál egy leszúrt felkelőtiszt 
mellett, aki már nadrágra volt vetkőztetve, több, vérrel szennyes iratot láttam 
heverni, amelyeket kirablása közben valószínűleg a kozákok találtak és mint szá-
mukra értéktelent, ismét eldobtak. én mégis úgy gondoltam, hogy meg kell néz-
nem, ezért felszedettem ezeket, az egyik beosztott kozákommal, és nagyon meg-
örültem, mivel egy akkor rendkívül fontos dokumentum került a kezembe, hiszen 
Kemény Farkasnak egy Bemhez intézett levele volt ez, Kolozsvárról keltezve, 
melyben ő a Hontanhielm-féle hadtest ellen hozott védelmi intézkedésekről és 
saját seregének állapotáról nyilatkozik és megígéri, hogy augusztus 1-én vagy 2-án 
a hozzá mellékelt csatarendben megjelölt sereggel marosvásárhelyre ér; néhány 
lépésnyire a holttesttől hevert azután még úgy száz darab magyar kitüntetés, raj-
tuk zsineg volt áthúzva, mely összefűzte ezeket, a kozákok ezt is valószínűleg nála 
találták és sietségükben ismét elejtették.

A talált dolgokból azt kellett következtetnem, hogy a halott tiszt állása szerint 
Bem környezetéhez tartozott, s ez arra késztetett, hogy közelebbről is megszem-

2 Uo., 372.
3 Uo., 373–374.
4 Uo., 374–375.
5 Uo., 372.
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léljem a holttestet, vajon nem fedezek-e föl benne valamely egykori ismerőst; de 
teljesen idegen volt nekem, sovány volt, kicsi, száraz arcú, nagyon határozott arc-
kifejezéssel és nagy fekete körszakállal. Nadrágja fekete pantalló volt.

Ezeknek az adatoknak a megjelölésével, később több felkelőtisztnél is érdek-
lődtem e személyiség után, mire legtöbbje úgy vélte, hogy az Petőfi kellett legyen, 
akit az ütközetben még Bem oldalán láttak, utána azonban nem látta senki.6

Ki is volt valójában ez a báró Heydte? Tudnivaló, hogy nem átlagos katonaként 
vett részt a segesvári ütközetben. Dienes András, Petőfi halálának mindmáig leg-
alaposabb kutatója írja: 

Régi erdélyi emberek „hadibiztos”-ként emlékeznek róla, s valóban inkább ügy-
nök-, mint katonatípus. (…) Ez a katonának kendőzött császári ágens szerződés-
kötésekkel próbálta leszerelni a háromszéki önvédelmi harcot, majd a rémuralom 
idején – mint Udvarhelyszék katonai parancsnoka – a makk-féle összeesküvés 
főkopója volt, lelkén szárad Gálffy Mihály és sok kivégzett hazafi vére. Most is7 
– mint összekötőtiszt – „közigazgatási” beosztásban tevékenykedik: a holtak elte-
metése, az okkupált területek népének lefegyverzése, a hadifoglyok átvétele és 
átvizsgálása képezi a főfeladatát. Ma senki ezt a nevet nem ismeri, a maga korában 
pedig ő volt Erdély népeinek Haynauja, még magatartásában is hasonlított meste-
réhez, működése végén megkísérelte, hogy törleszkedjen az addig üldözöttekhez 
és nem egy embert megtévesztett az „emberségével”.8

a kutatás sokáig hitelesnek fogadta el idézett jelentését, valamint a Neue Temesvárer 
Zeitungnak évekkel később, 1877-ben adott és a fentiekkel többé-kevésbé meg-
egyező, ám egy lényeges részletben – melyről még szó lesz – eltérő közleményét.9 
Néhány éve azonban egy érdekes cikk látott napvilágot. Ligeti Lorge György 
műszaki értelmiségiként kutatja a magyarság viharos századainak „rejtélyes törté-
neteit”. Tanulmányait nehezen hozzáférhető magánkiadásban jelentette meg egy 
kötetben, ebben foglalkozik Petőfi eltűnésével, elgondolkodtató érvekkel kérdő-
jelezve meg Heydte őszinteségét.

Először is arra figyelmeztet, hogy bár Heydte a halottról azt állítja, hogy előt-
te teljesen ismeretlen volt, öt évvel az események után leírása „gyanút keltően 
pontos”.10 Másfelől legalábbis kérdéses, hogy Petőfi Heydte előtt teljesen ismeret-
len lett volna, hiszen még az orosz betörés előtt Bécs a szabadságharc vezetőiről 

6 Uo., 376–377.
7 ti. segesvárnál.
8 Uo., 254.
9 Uo., 316–320.
10 Ligeti Lorge György, Petőfi utolsó órái = Uő, Valószínű történelem: Rejtélyes történetek a mag yarság 

viharos századaiból, Bp., magánkiadás, 2008, 9–41, itt: 35.
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körlevelet küldött szét, ebből egy példány Kemény Farkas huszárjai kezébe ke-
rült. Bem táborában Petőfi állítólag roppant büszkeséggel olvasta, hogy a legve-
szélyesebb rebellisek közé sorolták. „Hihető-e, hogy e körlevelet Heydte nem ol-
vasta? Ugye, nem!” – teszi föl a szónoki kérdést Ligeti Lorge György.11 De 
tételezzük föl, hogy valóban így volt. Hogyan lehetséges mégis – szövi tovább 
gondolatmenetét –, hogy a hivatalos okmányokon kívül Petőfi semmilyen szemé-
lyes jellegű holmit nem tartott magánál – „pl. háromszori kinevezésének (és két-
szeri lefokozásának) német nyelvű okiratait, feleségének hozzá névvel címzett 
leveleit, személyi okmányait, s mindenekelőtt kész és készülő költeményeit?”12 
„Heydte tehát tudatosan hazudott, amikor azt jelentette ki, hogy a halott előtte 
teljesen ismeretlen volt! Ez még kis jóakarattal is legfeljebb az első percre fogható 
rá.”13 Hiszen – hangsúlyozza a szerző – éppen azzal a feladattal bízták meg, hogy 
felderítse és kiszűrje a mag yarok kiemelkedő személyiségeit. „Jelentésében feltűnő az az 
igyekezet, amivel (…) Petőfi fellebbezhetetlenül holt állapotát emelte ki.”14 

Mégis, Heydtének vajon milyen érdeke fűződött ahhoz, hogy elleplezze az 
igazságot? Ligeti Lorge György válasza talán kissé összeesküvés-ízű, mégis hihe-
tő: „A Habsburgok tisztában voltak annak a veszélyével, hogy egy Petőfi formátu-
mú politikus-költő holtában is a nemzeti erjedés kovásza, a nemzeti eszmék zász-
lója marad, sírja a magyarság zarándokhelyévé válhat! (…) Ha az osztrák komolyan 
vette a feladatát, el kellett tüntetnie Petőfit élve vagy halva, mielőtt magyarok ke-
zébe kerülhetett volna!”15 Mi volt tehát a leglogikusabb lépés? Élve vagy holtan az 
orosz sebesültek vagy halottak közé helyezni16 – hogy az utókor soha ne találhas-
son rá, még ha az összes tömegsírt fölássák is, ahol magyar katonák nyugszanak.

Hogy a Heydte-vallomás körül nincs minden rendben, arra egyébként már a 
Petőfi-szakirodalom is fölfigyelt. Kerényi Ferenc monográfiájában a hadtörténeti 
kutatások alapján arra hívta föl a figyelmet, hogy Heydte a Petőfivel azonosított 
tiszt holtteste mellett talált fontos dokumentumok közt említette Kemény Farkas 
jelentését, melyben arról értesíti Bemet, hogy egységeivel augusztus 1-jén vagy 
2-án ér Marosvásárhelyre. Nem Heydte, hanem Franz Dorsner ezredes terjesztet-
te föl Bécsbe azt a másik iratot, amely ugyanakkor Bem parancsát tartalmazta, 
melyben Stein Miksát, a Gyulafehérvárt ostromló hadtest parancsnokát utasította 
Nagyszeben megtámadására. Ezt az okmányt állítólag szintén egy, az ütközetben 
megölt magyar tisztnél találták. ezek után rejtély, hogy ennek tudatában az erdélyi 

11 Uo., 35–36. Dienes András írja: „…Bécsből már 1846 óta kísérték a legéberebb figyelemmel; ké-
mek és spiclik vették körül, akik anyagi helyzetéről, politikai terveiről, de még nyelvismereteiről 
és könyvtáráról is részletes besúgó-jelentéseket küldtek fel a Haute Police-hoz.” Dienes, i. m., 179.

12 Ligeti Lorge, i. m., 36.
13 Uo.
14 Uo.
15 Uo.
16 Uo., 38–39.
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orosz seregek főparancsnoka, Lüders „miért engedte egyesülni Bemet Kemény 
Farkassal, miért hagyta fedezetlenül Nagyszebent, amelyet Bem augusztus 5-én 
elfoglalt” – fogalmaz Hermann Róbert hadtörténész nyomán Kerényi Ferenc; 
megtoldva azzal, hogy ha Bem tudta, hogy Kemény Farkas július 31-én nem ér 
Segesvár alá, miért erőltette az ütközetet. 17 még ennél is különösebb, hogy az 
1848–1849. évi erdélyi harcokról szóló, 1863-ban név nélkül megjelent könyvében 
Heydte egy teljesen új verziót adott elő. Eszerint Petőfi a „szökőkúttól” jóval 
messzebb fekvő mocsárban lelhette halálát, amikor Bemet utánozva menekülés 
közben leugrott kocsijáról!18 Kerényi arra is felfigyelt, hogy Heydte sem a titkos-
rendőrség kérésére adott nyilatkozatában, sem később nem szólt a Petőfinével 
való találkozásáról.19 Másfelől viszont – és ezt már én teszem hozzá – legalábbis 
különös, hogy a Petőfi eltűnése körüli legendák születésekor, amikor az egész or-
szág a költő halálának önjelölt szemtanúitól volt hangos, egyetlen Segesvárnál 
fogságba esett túlélő sem emlékezett arra, hogy a csatát követően az egyik osztrák 
katonatiszt a magyar foglyoknál egy halott felkelőtiszt iránt érdeklődött, akiről a 
személyleírás alapján végül „a legtöbbje úgy vélte, hogy az Petőfi kellett legyen”.

Volt azonban valaki más is, aki egészen eltérő indíttatásból érdeklődött Petőfi 
iránt. És ez a hűséges barát: Arany János. Az 1850 augusztusában, Szendrey Júlia 
második, 1850. július 21-i házasságának hírére keletkezett (sok szempontból igaz-
ságtalanul bántó) A honvéd özveg ye című vers két sora 

Ottan feküdt a haldoklók közt, 
nehéz két sebbel kebelén…20 

– szinte biztos, hogy célzást rejt. Ma a verset a jóval később napvilágra került tények 
és legendák ismeretében olvassuk. azonban 1850-ben még sem az osztrák titkos-
rendőrség hivatalos szervei, sem a Vasárnapi Újság előfizetői nem olvashatták Heydte 
utolsó vallomását, amely – mint már utaltam rá – csak 1877-ben jelent meg a Neue 
Temesvárer Zeitung szerkesztőjének tolmácsolásában. Itt szerepel az a korábban sehol 
nem említett részlet, amely akár az Arany-idézet parafrázisaként is olvasható: „Eg y 
lándzsaszúrástól kellett elesnie, a mellén vértócsa állt.”21 Kétség sem férhet hozzá, hogy 
Aranyhoz ez az információ Petőfinétől jutott el, azt követően, hogy az asszony ha-

17 Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor élete és költészete: Kritikai életrajz, Bp., Osiris, 2008 (Osiris monográ-
fiák), 463–464.

18 Uo., 464–465.
19 Uo., 464.
20 ArAny János Összes költeményei, I, Versek, versfordítások és elbeszélő költemények, kiad. sziLágyi 

Márton, Bp., Osiris, 2003, 140. Nota bene a haldoklók közt nehéz két sebbel fekvő honvéd 
képe mintha csak Ligeti Lorge György feltevését illusztrálná a sebesült orosz katonák közé 
fektetett költőről.

21 Dienes, i. m., 319.
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zatért Erdélyből. Annál inkább valószínű ez, ha számba vesszük az 1849 végén 
keletkezett verseket, melyekben több utalás is történik Petőfire. Az év őszén szüle-
tett A lantos című versben még a hazátlan bujdosó képe jelenik meg: 

S ő bujdosik hazátlan, a dalnak férfia, 
nincs hely a nagy világban fejét lehajtania. – 
Takard, takard el őszi beteg szél nyomait: 
Ne leljék üldözői… leroskadt hamvait!22 

A december 27-i János-napra írt Névnapi gondolatokban olvassuk: 

Hadd gyujtsak ma (…) 
Kis mécsfényt neked is, korod büszkesége, 
Lángszellem! Ki jövél s eltünél… de hova?23 

Ugyanakkor a következő évben mintha minden addigi találgatás véget ért volna. 
A Petőfinével való találkozás (vagy egyéb úton való kapcsolatfelvétel) és a tőle 

hallottak reveláló erővel hathattak Aranyra, hiszen A honvéd özveg ye egész életmű-
vében új korszakot nyitott: a nagykőrösi balladákét.24 Jóllehet nem előzmény nél-
kül, például a Hunyadi-balladakör Arany 1848 előtti terveinek folytatása,25 ám az 
elbukott szabadságharc, az elveszített barát, valamint a bujdosás és üldöztetés 
tapasztalata az eredetileg pusztán a nemzeti múlt újrafogalmazását, romantikus 
újraértelmezését szolgáló költői programot egyéni színnel, a személyes érintettség 
energiáival töltötte fel. Ugyanakkor kellett, hogy valami más, erősebb impulzus is 
érje a költőt. Olyan újabb hírekre, beszámolókra gondolok itt, amelyek felülírták 
az addig megismert tényeket, és az utólagos felismerés drámai erejével sugallták 
számára az események divinációszerű egybeesését. Nézzük tehát, hogy Arany mit 
tudhatott meg Petőfi – esetleges – további sorsáról.

*

Hogy a Segesvárt követő eseményeket megértsük, Nagyszeben felé kell fordulnunk. 
Az Erdélybe nyomuló orosz hadsereg számára stratégiai kérdés volt az állandó had-
műveleti bázisukkal, Havasalfölddel való összeköttetés biztosítása. „Ebből a szem-
pontból a Vöröstoronyi-szoros birtokbavétele és Nagyszeben el foglalása különösen 
fontos volt” – írja az erdélyi orosz hadjárat leghitelesebb krónikása, Artur Adamovics 

22 ArAny, i. m., 116.
23 Uo., 118.
24 imre László, Arany János balladái, Szombathely, Savaria University Press, 2006, 36–37.
25 Uo., 46.
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nyepokojcsickij,26 aki ezredesi rangban vezérkari főnökként vett részt a segesvári üt-
közetben.27 Ekkorra, július 20–21-én az oroszok már elfoglalták Erdély déli bástyáját, 
nagyszebent, s megszállva tartották a vöröstoronyi-szorost.28 Az ütközetet követően 
sebesültjeiket és a foglyokat is ide irányították. az augusztus 1-jén útjára indított sze-
kérvonat augusztus 4-én érkezett Újegyházra, innen folytatta útját nagyszeben, majd 
vöröstorony felé. ekkor azonban az oroszok számára váratlan fordulat következett 
be. Míg Lüders arra számítva, hogy Bemet Marosvásárhelynél megtámadhatja, észak 
felé vonult, a rettenthetetlen kisöreg egy merész kanyarral délnek indult, és a seges-
várnál hiába várt Kemény Farkas különítményével egyesülve egyenesen nagyszeben-
nek vette az irányt. A segesvári ütközet stratégiai sikerét tehát Bem aratta le: Lüders 
erőltetett menetben kényszerült visszafordulni – ugyanoda jutott, ahonnan egy hete 
elindult. Augusztus 5-én, pontosan egy időben azzal, hogy a Segesvárról elindított 
orosz zászlóalj a foglyokkal Szeben határához ért, Bem heves csatában elfoglalta a 
szász fővárost. A városparancsnok, Hasford tábornok viszonylag kisszámú, de fegyel-
mezetten visszavonuló különítménye a nap végére egészen a Szebentől délre fekvő 
Nagytalmácsig hátrált. Ez volt a szabadságharc utolsó győztes csatája, Vöröstoronyt 
azonban a magyarok már nem foglalhatták vissza – másnap reggelre megérkeztek 
Lüders seregei, szétszórva és megsemmisítve az erdélyi magyar főerőket.29

26 artur adamovics nyepokojcsickij, Az erdélyi hadjárat orosz szemmel: 1849, ford., szerk. rosonczy 
Ildikó, Bp., Balassi, 1999, 98.

27 gyALokAy Jenő, A segesvári ütközet, Hadtörténelmi Közlemények, 33(1932), 211.
28 gyALokAy Jenő, A nag yszebeni hadosztály felbomlása, 1849. július 12–20., Hadtörténelmi Közlemé-

nyek, 17(1916), 150–187.
29 nyepokojcsickij, i. m., 121–132.
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Ez a mozzanat kulcsfontosságú a mi szempontunkból. Ugyanis a Segesvárról 
erre irányított sebesültek és foglyok megérkezésével egy időben, Hasford tábornok 
hátráló különítményével együtt, augusztus 5-én Talmácsra vonult egy másik sze-
kérvonat is. ezen azok a magyar hadifoglyok utaztak, akiket az oroszok a július 
20-i vöröstoronyi csatározások során fogtak el. Miért érdekes ez? Azért, mert több-
ségük annak az 55. bihari zászlóaljnak a katonái voltak, akiket részben Nag yszalon-
tán soroztak, és az 1848 végi újoncozás során szerveztek önálló zászlóaljjá Ihász 
Dániel főhadnagy vezetése alatt.30 Közülük július 20-án másfél század fele Csanády 
Kálmán parancsnoksága alatt fogságba esett.31 Ők szekereztek tehát augusztus 
5-én talmácsra, ahol minden bizonnyal a segesvári foglyokat is elhelyezték.

Mindent egybevetve: egyáltalán nem bizonyított tény, hogy Petőfi meghalt a 
segesvári csatatéren. Sőt, Heydte enyhén szólva ellentmondásos nyilatkozatai 
nem zárják ki a fogságba esés lehetőségét – amivel Arany is számot vethetett. Ez 
esetben viszont a költő együtt raboskodott a nagyszalontai honvédekkel – talán 
súlyos sebben, esetleg az orosz sebesültek közt.

*

Nézzük, mi történt eközben Nagyszalontán! Arany, amint Görgey seregei Aradra 
vonultak, vagyis az augusztus 10-ét követő mintegy két hétben – félvén az átvonu-
ló oroszok bosszújától – sógorával, Ercsey Sándorral és még néhány jó emberével 
a szomszédos településeken és az erdőben bujkált. Családját, pénzét egy görög ke-
reskedő házánál helyezte el. Rozvány Józsefhez és feleségéhez szoros baráti szálak 
fűzték, a családi hagyomány szerint feleségét is náluk ismerte meg. Valamikor több 
hónapon át Rozványéknál lakott a legkisebb gyermek, Rozvány Erzsébet házitaní-
tójaként.32 Rozványéknak két fiuk is volt. Az idősebb, András, Arany víg ke délyű 
cimborája, akivel egy napon születtek, és akinek haláláról is megemlékezett Kortár-
sam R. A. halálán című versében. A fiatalabb, György, Nagyszalonta hely történet-
írójaként vált országosan ismertté. Tőle ismerjük a következő történetet:

A Görgey tábor itt léte alatt nőjét és két gyermekét az atyám házához hozta, s 
pénzét is, ezer forintnál valamivel kevesebbet, atyám oltalma, s őrizete alá adta, ő 
maga pedig a magyar tábor elvonulása után vándorbotot vett a kezébe s az erdő-
hátra a muszkák elől – kik nyomon követték Görgey táborát – elvonult.

30 DánieLisz endre, HADAbás János, 1848–1849 Sarkadon és Nag yszalontán, sarkad, Önkormány-
zat, 1999, 152.

31 Hegyesi márton, Biharvármeg ye 1848–49-ben, Nagyvárad, 1885, 240.
32 Sáfrán Györgyi szerint a lány iránt gyengéd érzelmeket táplált a feleségéhez amúgy mindha-

lálig hű, szemérmes Arany, és valószínűsíti, hogy a Toldi szerelme rozgonyi Piroskáját is a 
lányról mintázta a költő. sáfrán Györgyi, Arany János és Rozvány Erzsébet, Bp., Akadémiai, 
1960, 46.
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a muszkák itteni, majd két hétig tartott át és visszavonulása alatt az atyám há-
zához rendesen vagy tábornok, vagy ezredes lett beszállásoltatva, és így házunk 
védett állapotban volt. (…) az atyám házához szállásoltatott tisztek rendesen az 
atyám asztalánál étkeztek. Történt, hogy amidőn Kaufmann tábornok, a későbbi 
taskendi győző, az oldalszobából az ebédlőbe bejött s ott meglátta Aranynét és 
gyermekeit, kérdezte anyámtól, kik légyenek? Anyám Aranynét menyének, gyerme-
keit pedig unokái gyanánt mutatta be. Kaufman [!] kérdé: hát a fiai hol vannak? 
Anyám ötölve-hatolva felelt. Kaufmann tábornok illetődött s részvétteljes hangon 
mondá: „értem asszonyom! Az öregek, nők és a kis gyermekek itthon, az ifjak meg 
a táborban: de ne aggódjék; ha fiai a csatában eddig el nem vesztek, meg lesz kímél-
ve életük és polgári szabadságuk. Békeegyezség leend és általános amnesztia.” (…)

Arany nem messzire bujdosván el Szalontától, értesítést vett, hogy a muszkák 
nem ellenség módjára viselik magukat – lassan-lassan közelebb húzódott Szalon tá-
hoz. A szomszédos Árpád községből már levelet is válthatott nejével. Majd azt is 
látta, hogy a községek közti közlekedés megnyílott, bujdosásából, 10–14 nap 
múltával, hazajött és néhány napra beállott az atyám házához, én helyettem fiának. 33

Tulajdonképpen ez az utolsó mondat ütött szöget az én fejemben. Ugyanis a fo-
goly g yermek, a menekülés, a szabadulást jelentő levélváltás motívuma központi 
elem a Hunyadi-balladakör két versében is. az V. Lászlóban – mely a balladakör 
első darabja34 – a kurzivált g yermek szó egyenesen a mű aranymetszéspontjára,35 
éppenséggel a századik szóra esik. Az Arany név és az aranymetszés, valamint a 
kerek százas szám egybecsengései sugallták, hogy ennek az időszaknak az életraj-
zi eseményeit keressem e szövegekben. 

Közismert, hogy arany híven követi forrásait, Fesslert és szalayt,36 ám a beszélő 
személyek, helyszínek, időpontok váltakozása szinte érthetetlenné teszi a költe-
ményt az eseményekben járatlanok számára. „Az V. László művészi újdonsága a 
párhuzamos szerkesztés. A páros versszakok László király nyugtalan éjszakáját, 
hallucinációit, majd Csehországba menekülését beszélik el, a páratlan versszakok a 
vihar képeit, a Budáról menekülő foglyok szökését. Az utolsó versszak V. László 
halálának és Mátyás visszatérésének tényét kapcsolja egybe” – írja Imre László.37 
Arany mindenekelőtt a végzetszerű egybecsengéseket keresi. Már maguk a törté-
nelmi események is erre mutattak. a kortársak bosszúra vagy isteni büntetésre gya-
nakodtak a király halálakor, hiszen V. László napra pontosan egy évvel azután halt 

33 Uo., 168–169.
34 imre, i. m., 46.
35 A vers 260 szóból áll. 260 × 0,382  = 99,32, tehát az aranymetszés a 100. szóra esik.
36 imre, i. m., 47.
37 Uo., 46.
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meg (váratlanul fellépő rosszullétet követően)38 1457. november 23-án, hogy eskü-
vel fogadta: Hunyadi Lászlónak nem esik bántódása Cillei halála miatt. Mint tud-
juk, esküjét megszegte, 1457. március 14-én lefogatta a Hunyadi fiúkat, valamint 
több főurat, Lászlót pedig március 16-án lefejeztette, majd május végén Bécsbe, 
szeptemberben magával hurcolva Mátyást Prágába menekült a megerősödött Hu-
nyadi-párt szervezkedése elől. Fátumszerű az is, hogy az 1457. március 14-én elfo-
gott Mátyás ismét csak napra pontosan 11 hónappal később, 1458. február 14-én 
vonult Budára, miután előzőleg, január 24-én királynak kiáltották ki, és egy követ-
ség révén Podjebrádtól – házassági szerződés fejében – kiváltották.39

Arany e szálakat több síkon is összeköti. A szél csapkodta ablak zajára riadó 
király félelme egybecseng a menekülő rabok riadtságával, a gazdátlanul lehulló 
lánc csörgése pedig belejátszik a vihar zajába. érdemes a verset visszafelé haladva 
is olvasni, mert az ellentétes strófák szinte rímelnek egymásra. A magasan, fent a 
vártorony tetején csikorgó kakas a vers elején az éberségre és az árulásra, de a 
távozó lélekre, egyúttal a mennyekre is utal, míg az utolsó versszakban az ül ige és 
még inkább a kurzivált földben szó a lefelé irányulás, a sír, a halál, a pokoli mélység 
képzetét is felkelti. A második versszakban felriadó királyt udvaronca alvásra biz-
tatja, és azzal nyugtatja, hogy a „zápor majd eláll”, míg a 14. strófában az alvásból 
kehely lesz, a záporból a méregpohár „hűs cseppje”. E síkok találkozási pontján, 
a 9. versszakban ugyanakkor szinte kozmikus, valószínűtlen csend áll be: 

A felhő kimerült, 
a szélvihar elült, 
Lágyan zsongó habok 
ezer kis csillagot 
Rengetnek a Dunán.40

De hogyan köthető mindez a szabadságharc végnapjaihoz? Arany tudhatott ar-
ról, hogy Nagytalmács, ahová a Nagyszebent védő oroszok 1849. augusztus 5-én 
foglyaikat menekítették, egy régóta romos várról híres. Valaha határvédelmi sze-
repe volt, ám miután Vöröstorony megépült, jelentősége megszűnt, és éppen V. 
László rendelte el lerontását egy 1453. február 4-i rendeletében.41 

érdekes, hogy a várat a helyi szászok Landskronnak, azaz Ország koronájának 
nevezték. Aranyban felmerülhetett a gondolat, hogy Petőfi esetleg itt halt meg, 
talán itt van eltemetve, hiszen a hazatérő nagyszalontai honvédektől hallhatott az 

38 Nemrégiben megvizsgálták a Szent Vitus-székesegyházból kiemelt csontvázát, és megállapí-
tották, hogy egy alattomos rákbetegségben, blasztomatózisban halt meg. http://www.stop.
hu/articles/article.php?id=230472.

39 frAknói vilmos, Hunyadi Mátyás király 1440–1490, Bp., 1890 (Magyar történeti életrajzok), 72.
40 ArAny, i. m., 255.
41 bALássy Ferenc, Szelistye és Talmács várának és területének jogtörténelmi nyomozása, Száz, 6(1872)/2, 91.
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idehurcolt segesvári foglyokról. Akkor pedig a sírja fölött emelkedő „ország ko-
ronája” okán ő lehet a balladabéli ifjú király, aki beleőrül, hogy a „népnek” adott 
esküjét megszegte. (Vö. „Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem 
leszünk!”42) érdekes továbbá az is, hogy a hegy neve, melyre a talmácsi vár épült, 
ugyanúgy Várheg y (Schlossberg), mint Budán, ahonnan a foglyok a versben „fel-
hődarabként” ereszkednek alá.

42 Petőfi sándor Összes versei, kiad. Kerényi Ferenc, Bp., Osiris, 2001, 891.
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A balladában látszólag a lélektani hatást erősíti, mintegy a végzet előjelét képvise-
li a tomboló vihar. Noha csak egyetlen forrásból, de tudunk arról, hogy a segesvári 
csata napján a rekkenő hőséget este hatalmas égszakadás váltotta fel, éppen ez volt 
az oka, hogy az oroszok Héjjasfalvánál beszüntették a magyarok üldözését.43 Hogy 
nem futó nyári záporról lehetett szó, hanem a korábbi hőséget követő esőzésekről, 
azt egy másik forrás, az orosz Nyepokojcsickij erősíti meg. Ő említi, hogy a Bem 
nyomában augusztus 4-én Gálfalvára érkező oroszok rövid pihenő után hajnalban 
ismét útra keltek, ám a több mint kétszáz szekérre nem volt könnyű időben felrak-
ni a borjúkat, mert a 4-éről 5-ére virradó éjjelen (Bem 5-én foglalta vissza Nagy-
szebent) „szakadt az eső, az éjszaka koromsötét volt”.44 A Segesvárról augusztus 
1-jén útnak indított zászlóalj a foglyokkal, a betegekkel és a sebesültekkel ekkor 
már Újegyházról Nagyszeben, onnan Vöröstorony felé tartott.

Ezek után joggal vetődik fel a kérdés, hogy az V. Lászlóhoz témájában és kelet-
kezési idejét tekintve is szorosan kapcsolódó Mátyás anyja című balladában olvasható 
üzenetváltás, a g yermek fogságból való kiváltása, vajon nem e válságos időszak bizo-
nyos személyes emlékeit tükrözi-e. Szilágyi Erzsébet raboskodó fiához küldött leve-
le, a holló hozta válasz a bujdosó Arany és neje – Rozvány említette – levélváltását 
juttathatja eszünkbe. Ercsey Sándor közös bujdosásuk utolsó napjaira így emlékezik 
vissza: „midőn (…) hazúlról közvetlenül is nyert üzenetekből45 arról értesültünk, hogy a 
muszka hadak egyelőre annyira rettegett bántalmaitól nincs okunk tartani: vissza-
tértünk szalontára.”46 Rozványnéhoz, fia helyett fiának – tehetnénk hozzá.

*

„Hogy hol és mikép pusztult el nemzetünk lángeszű költője, kinek neve azóta 
hírt, dicsőséget hódítva járta be a világ culturnépeit? Ki tudna ezen, oly sokszor 
föltett kérdésre – hazugság és ámítás nélkül megfelelni!” – írja Gyalókay Lajos,47 
egyike azoknak, akik utoljára látták a költőt. Noha a kérdésre ma sem tudunk 
jobb választ adni, a probléma újszerű felvetése, a korábban egymástól teljesen 
függetlenül vizsgált eltérő források, a korszakban született Arany-versek kapcso-
lódó motívumainak egymásra vetítése talán közelebb vihet a költő halála körül-
ményeinek tisztázásához, nemkülönben Arany János nagykőrösi balladáinak ih-
letforrásához, élményhátterük jobb megértéséhez is.

43 „Ezen égi-zuhatag – amint később hallám – a csatatéren szorult embereink közül igen sokat 
akadályozott a menekülésben, de seregünk egy részének javára szolgált; mert a muszkákat az 
üldözés beszüntetésére kényszeríté.” gyALokAy Lajos, Segesvár és Petőfi, Hazánk, 7(1887), 350, 
a viharról említést tesz még: 345.

44 nyepokojcsickij, i. m., 120.
45 Kiemelés: H. L. P.
46 ercsey sándor, Arany János életéből, Bp., Ráth Mór, 18993, 52.
47 gyALokAy Lajos, i. m., 348.
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