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Előszó 

Petőfi elemzése, népszerűségének hangsúlyozása nem feladatom és nem 
is lehet az. Tudom, hogy népszerűségének köszönhetően sok versét 
lefordították a világ számos nyelvére, hogy verseiből mennyi került kül-
földön köztudatba, nem tudom. Bizonyára sok versét lefordították töb-
bek között angol nyelvre is, a fordítások mennyisége és különösen minő-
sége ismeretlen előttem annak ellenére, hogy hála az elektronikus adat-
bázisoknak, többet megtaláltam és elolvastam. Megítélni a fordításokat 
szintén nem tudom, de nem is akarom, mert meggyőződésem, hogy aki 
ilyen fordításra vállalkozik, csak megbecsülést érdemel, a kritika másod-
lagos dolog. 
 
Ady és Arany fordítása után könnyűnek tűnt a feladat. Mélyebben elme-
rülve Petőfi világába azonban rájöttem, hogy nem is olyan egyszerű az 
egyszerűséget a Petőfi adta formában visszaadni. Őszintén megvallom, 
voltak esetek, amikor keményen megküzdöttem akár néhány sorért is és 
nem szégyellem bevallani, hogy nem minden esetben sikerült (bár ezek 
száma kevés) a számomra elképzelt leghűbb formát visszaadni. Mindig 
és mindenütt igyekeztem megtartani az alkalmazott versformát, szigorú-
an ragaszkodtam a rímek megfelelő elhelyezéséhez és nagyon ügyeltem 
arra, hogy ne „bővitsem” vagy szűkítsem” a tartalmi lényeget. Nagyon 
bízom benne, hogy sikerült. 
 
A versek kiválasztásánál nem vezérelt sem érzelmi, sem politikai (forra-
dalmi) szempont, hanem semleges megoldásként az időrendet választot-
tam. Így a versek az 1842-1849 közötti időszakot ölelik fel, vannak kö-
zöttük közismert és kevéssé ismert költemények. Soha nem a költemény 
hosszúsága szabta meg, hogy vállalkozom-e a fordításra, személyes jo-
gomnak tartottam a válogatást és bízom benne, hogy ebben a válogatás-
ban minden, a korra és Petőfire jellemző vonás megjelenik. 
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A fordítás alapjául minden esetben a „Petőfi Sándor összes költeményei” 
című, a Szépirodalmi Könyvkiadó által 1974-ben megjelentetett gyüjte-
ményes kiadás szolgált és ennek szellemében nem változtattam a magyar 
szövegben az akkori helyírás szabályai szerint megadott szövegen, az 
angol szövegben azonban törekedtem a mai nyelv használatára. A két-
nyelvű kiadás elsősorban azt a célt szolgálja, hogy „fülön csípjék” a fordí-
tót abban a tekintetben, hogy mit követett el az adott vers előnyére, vagy 
hátrányára, viszont nem arra szolgál, hogy hangsúlyozza az esetleges 
félrefordításokat, azokat az olvasó amúgy is észreveszi (remélem, hogy 
ebből a műfajból kevés kerül elő). Saját elhatározásomból kifejezetten a 
magyar irodalom idegen nyelvterületen történő népszerűsétését kívántam 
szolgálni, ha ez egy kis részben is sikerült, már elértem célomat. 

Budapest, 2017. augusztus Tomschey Ottó 
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Mi haszna, hogy a csoroszlya… 

Mi haszna, hogy a csoroszlya 
Az ugart fölhasogatja? 
Hogyha magot nem vetsz bele, 
Csak kóróval leszen tele. 
 
Hej, kisleány, pillantatod 
Mélyen a szivembe hatott: 
Mint a földet a csoroszlya, 
Azt keresztülhasogatta. 
 
De hiába hasogatta, 
Azért csak bú terem rajta! 
Ültesd bele szerelmedet, 
Úgy nő rózsa tövis helyett. 
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What’s the use of… 

What’s the use of fact that coulter 
The lea-land will crack and crack there? 
If you don’t sow seed in the ground, 
Weed will grow here and there around. 
 
Oh, my dear maid, your fiery glance 
Broke into my heart at first chance: 
Like the coulter in useless ground 
Deep it split and no peace it found. 
 
It split my poor heart but in vain, 
Only sorrow grows on it fain! 
Plant it with love, don’t let forlorn, 
Rose will grow there instead of thorn. 


